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Nivell B
B.1. Aparellar

OBJECTIU
Aparellar el patí per sortir a navegar.
PROCEDIMENT
Farem que l’alumne identifiqui d’on ve el vent per que després pugui
encarar el patí. Li explicarem el funcionament de la drissa i a fer el
nus al puny de drissa. Finalment l’ensenyarem a muntar l’escota amb
el nus final, i a posar la cua d’ànec i la rellinga.
EXERCICI

Li donarem la vela i l’escota a l’alumne per que procedeixi a aparellar
el patí.

AVALUACIÓ

Un cop finalitzat l’exercici avaluarem si l’alumne ha estat capaç
d’aparellar correctament el patí, controlant que ha fet be el nus, ha
pujat la vela fins a dalt, i que l’escota no està creuada i te el nus final.

Nivell B
B.2. Parts del Patí

OBJECTIU
Aconseguir que l’alumne es familiaritzi amb el lèxic tècnic de totes les
parts del patí.
PROCEDIMENT
Amb el patí muntat a la platja, l’anirem explicant els diferents mots
tècnics: casc, vela, pal, bancades, estai, obenc, drissa, escota,
catavent, cassoleta, politja, grillet, mosquetó, barra d’escota, rem,
puny de drissa, puny d’escota, cua d’ànec, baluma, gràtil, pujament.
EXERCICI

Senyalarem les diferents parts del patí i demanarem a l’alumne que
les identifiqui.

AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne a assolit el vocabulari bàsic.

Nivell B
B.3. Us dels
catavents

OBJECTIU
Que l’alumne identifiqui veient el catavent amb quin rumb es troba, i
que automàticament faci una associació amb el punt òptim de caçat
de la vela.
PROCEDIMENT
A terra explicarem a l’alumne els diferents rumbs (empopada, través,
llarg i cenyida). Que el catavent ens assenyala l’angle d’incidència del
vent, i com en el punt òptim de caçat “vora del flameig”, la direcció del
vent que ens marca el catavent es converteix amb la tangent a la
bossa de la vela.
EXERCICI
Situarem a terra el patí amb diferents angles al vent, farem que
l’alumne identifiqui el rumb i automàticament deixi la vela “vora el
flameig”.
AVALUACIÓ

Puntuarem la rapidesa en que l’alumne identifica el rumb situa la vela
“vora el flameig”.

Nivell B
B.4. Control de la
direcció amb el pes
OBJECTIU
Que l’alumne entengui el principi físic pel qual es dirigeix el patí, i
adopti un sistema senzill per reaccionar ràpidament a l’hora de
modificar el rumb.
PROCEDIMENT
Se li explicarà a terra a l’alumne que el patí actua com un penell, i
que la posició del patró correspon al eix on s’agafa el penell, de
manera que si el patró es troba a la proa, la popa del patí s’aixeca i el
vent fa que el patí s’orienti cap el vent. Si el patró es troba a la popa,
s’aixeca la proa i el patí s’orienta cap a sotavent. Li explicarem també
a l’alumne que el punt d’equilibri es troba un pam davant de la
segona bancada.
Finalment, l’ajudarem amb un petit truc per que pugui reaccionar mes
ràpidament i no tingui que estar pensant amb el principi físic a l’hora
de modificar el rumb: si l’alumne es mou cap a popa, el patí gira cap
el casc del patí on està la vela, i si es mou cap a proa, el patí gira cap
el casc on no està la vela.
EXERCICI
Amb el patí muntat a terra, farem que l’alumne es mogui sobre el
patí, i nosaltres el girarem d’acord amb els seus moviments.
AVALUACIÓ
Amb el patí muntat a terra farem que l’alumne ens expliqui per que
gira al desplaçar el seu cos, i després amb l’alumne a sobre
provocarem que es mogui ràpidament com a reacció a preguntes
àgils del professor. Es valorarà la rapidesa de l’alumne en identificar
cap on es te que moure per aconseguir la direcció demanada.

Nivell B
B.5. Virada per avant

OBJECTIU
Que l'alumne entengui què és una virada per avant i que sigui capaç
de realitzar-les correctament.
PROCEDIMENT
A la platja explicarem a l'alumne que virar per avant significa que la
proa ha de passar per davant del vent, que la vela canviï de mura i,
per tant, que nosaltres també canviem. Per realitzar una virada per
avant necessitarem anar amb velocitat, haurem d'anar cap a proa per
així fer orsar el patí fins que la bossa de la vela flamegi una mica, tot
seguit empenyerem la vela en direcció a l'amura contrària
desplaçant-nos cap a popa per aquarterar la vela de tal manera que
el patí és situï en el nou rumb.
EXERCICI
A terra mostrarem a l'alumne com s'ha de fer una virada, remarcant
els passos que s'han de seguir, la simularem.
A mar anirem ordenant a l'alumne que faci virades, preferiblement
amb un xiulet (cada xiulada una virada), i anirem corregint tots els
errors fins que, finalment, les aconsegueixi fer bé.
AVALUACIÓ

Es valorarà que l'alumne sigui capaç de realitzar més d'una virada
per avant correctament, en qualsevol moment i en diferents
condicions meteorològiques.

Nivell B
B.6. Virada en Rodó

OBJECTIU
Que l’alumne domini la virada per popa.
PROCEDIMENT
A la platja li explicarem que quan el patí va en empopada, si ens
ajudem dels peus situant-los a la popa a la banda en la que es troba
la vela, podem aconseguir que aquesta canviï de mura. Hem
aconseguit fer una virada per popa, o també es diu una virada amb
rodó, o també una trabujada (que correspon al moment en que la
vela canvia de mura). Després l’alumne tindrà que ajudar a la politja
de la barra d’escota per que passi a l’altre mura.
EXERCICI
Farem que l’alumne navegui amb empopada, i amb l’ajuda dels peus
completi una sèrie de 5 virades per popa, canviat successivament la
vela de costat, i ficant novament els peus en l’altre mura.
AVALUACIÓ

Valorarem la facilitat amb que l’alumne realitza l’exercici, fixant-nos
en que sempre col·loca els peus a sotavent, i no s’oblida de passar la
politja de la barra d’escota a l’altre costat desprès de la trabujada.

Nivell B
B.7. Posició Neutra

OBJECTIU
Que l’alumne identifiqui la posició on es te que situar del patí, per que
aquest avanci amb línia recta, i només tingui que fer petites
rectificacions de la seva posició per dirigir-lo.
PROCEDIMENT
Li explicarem que te que intentar dirigir el patí amb un moviment
inicial gran del seu cos, i que es tindrà que anar acostant al punt
neutre fins que en el moment que aconsegueixi el rumb desitjat, el
pugui mantenir amb petits moviments del seu cos.
EXERCICI
Ens situarem amb la llanxa davant seu, i farem que el nostre alumne
ens segueixi, comprovant que ho fa amb línia recta, sense fer grans
moviments del cos. Si ho aconsegueix, rectificarem el nostre rumb, i
axis successivament fins a fer-lo navegar amb través, llarga cenyida i
empopada.
AVALUACIÓ

Puntarem la facilitat que te l’alumne per seguir el nostre rumb, sense
sortir-se de l’estela, i sense tenir que fer grans rectificacions.

Nivell B
B.8. Navegació de
Través
OBJECTIU
Que l'alumne sigui capaç de navegar en rumb de través, mantenint la
direcció cap a un punt amb constància i amb el caçat de vela òptim.
PROCEDIMENT
A terra explicarem a l'alumne en la posició que s'ha de situar per
mantenir el rumb de través i com ha de ser el caçat de la vela idoni
per a aquest rumb, preferiblement mitjançant una simulació a platja.
EXERCICI
Es munta un patí a terra, en el rumb de través, per explicar a l'alumne
en quina zona haurà de situar-se i demostrant com es troba el caçat
de vela òptim en aquest rumb (amollar fins que la vela estigui a la
vora del flameig). A mar es buscarà un punt de referència perquè
l'alumne mantingui el rumb de llarg ajudant-se de petites orsades i
arribades.
AVALUACIÓ

Es tindrà en compte que l'alumne sigui capaç de mantenir el rumb de
través amb el caçat de vela idoni.

Nivell B
B.9. Navegació de
cenyida
OBJECTIU
Que l'alumne sigui capaç de navegar en rumb de cenyida, amb el
caçat de vela idoni i ajudant-se de l'ús dels catavents.
PROCEDIMENT
Explicarem a l'alumne que en aquest rumb és necessari dur la vela
ben caçada però sense excés i, que observant els tastavents pot anar
corregint la seva direcció per mantenir-se a 45º del vent. També
haurem d'introduir a l'alumne en quina posició ha d'estar el pal per a
aquest rumb.
Li explicarem que hi ha un petit truc per poder mantenir el patí amb
rumb de cenyida: quan anem be, a 45º del vent, el tastavent
assenyala el pal. Si el tastavent assenyala mes a proa del pal, vol dir
que anem massa oberts, tenim que rectificar avançant el cos, i si el
tastavent assenyala mes a popa del pal, tenim que endarrerir el cos
doncs anem massa encarats al vent. Resumint: tastavent assenyala
+a proa del pal, cos a proa. Tastavent assenyala mes a popa del pal,
cos a popa.
EXERCICI
A terra, amb el patí muntat, l'haurem d'ensenyar en quina posició
s'ha de posar el pal per poder navegar de cenyida seguit de la posició
(aproximadament) en la que ha de seure i demostrant-li el caçat de
vela correcte.
A mar, ens situarem davant seu amb la llanxa i farem que ens
segueixi, en posarem de rumb de cenyida i tot seguit ens posarem al
seu costat per corregir-lo quan sigui necessari.
AVALUACIÓ

Es tindrà en compte que l'alumne sigui capaç de mantenir el rumb de
cenyida amb el pal en posició correcta, caçat de vela idoni i ajudantse de les llanetes i/o els catavents.

Nivell B
B.10. Navegació de
llarg
OBJECTIU
Que l'alumne sigui capaç de navegar en rumb de llarg, mantenint la
direcció cap a un punt amb constància i amb el caçat de vela òptim.
PROCEDIMENT

A terra explicarem a l'alumne en la posició que s'ha de situar per
mantenir el rumb de llarg i com ha de ser el caçat de la vela idoni per
a aquest rumb, preferiblement mitjançant un simulació a platja.

EXERCICI
Es munta un patí a terra, en el rumb de llarg, per explicar a l'alumne
en quina zona haurà de situar-se i demostrant com es troba el caçat
de vela òptim en aquest rumb (amollar fins que la vela estigui a la
vora del flameig). A mar es buscarà un punt de referència perquè
l'alumne mantingui el rumb de llarg ajudant-se de petites orsades i
arribades.
AVALUACIÓ

Es tindrà en compte que l'alumne sigui capaç de mantenir el rumb de
llarg amb el caçat de vela idoni.

Nivell B
B.11. Navegació de
popa
OBJECTIU
Que l'alumne sigui capaç de navegar en rumb d'empopada,
mantenint la direcció cap a un punt amb constància i amb el caçat de
vela òptim.
PROCEDIMENT
A terra explicarem a l'alumne en la posició que s'ha de situar per
mantenir el rumb d'empopada i com ha de ser el caçat de la vela
idoni per a aquest rumb, preferiblement mitjançant un simulador a
platja. Se li explicarà també que es pot ajudar del peu al aigua per
modificar mes ràpidament el rumb.
EXERCICI
Es munta un patí a terra, en el rumb d'empopada, per explicar a
l'alumne en quina zona haurà de situar-se i demostrant com es troba
el caçat de vela òptim en aquest rumb. A mar es buscarà un punt de
referència perquè l'alumne mantingui el rumb d'empopada ajudant-se
de petites orçades i arribades (en aquest exercici no es tindrà en
compte la posició del pal ja que això es farà més endavant).
AVALUACIÓ

Es tindrà en compte que l'alumne sigui capaç de mantenir el rumb
d'empopada amb el caçat de vela idoni.

Nivell B
B.12. Controlar
velocitat amb
l'escota
OBJECTIU
Que l'alumne sigui capaç de controlar la velocitat del patí amb
l'escota.
PROCEDIMENT
Explicarem a l'alumne que per a controlar la velocitat del patí és
imprescindible fer-ho a través de l'escota. Si portem el caçat idoni
(depenent del rumb que naveguem) aconseguirem la velocitat
adequada, per reduir-la haurem d'amollar vela i, per tornar a la
velocitat anterior caçarem fins que la vela no ens flamegi.
EXERCICI
A mar farem navegar a l'alumne en un rumb, amb constància, i
l'ordenarem que provi de reduir velocitat. Posteriorment li ordenarem
que agafi més velocitat i així comprendrà com afecta el que fem amb
l'escota en la velocitat del patí.
AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de controlar la velocitat del patí a
través de l'escota i que ho faci amb seguretat.

Nivell B
B.13. Trimatge

OBJECTIU

Que l'alumne sigui capaç de trimar l'embarcació en els diferents
rumbs de navegació.

PROCEDIMENT

L'instructor procedirà a aparellar el patí davant de l'alumne explicant
tot el que s'està fent en cada pas i el per què.

EXERCICI

A terra es situarà el patí en la platja i es farà que l’alumne modifiqui la
inclinació del pal, el flexor, la rellinga, el caçat de la vela i la cua
d’ànec per cada rumb de navegació.

AVALUACIÓ

Puntuarem si l'alumne ha sigut capaç d’assimilar tots els conceptes.

Nivell B
B.14. Orsar - Arribar

OBJECTIU
Que l'alumne entengui que és orsar i arribar, que sigui capaç de ferho quan se li demani i que ajusti el caçat de la vela mentre es realitza
la maniobra.
PROCEDIMENT
En primer lloc s'explicarà a l'alumne el significat d'aquests dos
termes, tot seguit ho provarà a mar per tal de que assimili el que s'ha
explicat a terra i finalment poder dirigir el patí amb facilitat.
EXERCICI
A terra explicarem per què el patí va cap a un lloc o altre en
desplaçar-nos per sobre d'ell, es muntarà un patí a terra i es simularà
les maniobres que s'han de fer per orsar i arribar (tenint en compte si
en les maniobres s'ha de caçar o amollar). A l'aigua l'alumne provarà
de dirigir-se a un punt ajudant-se de petites orsades i arribades per
tal de que finalment entengui com respon el patí.
AVALUACIÓ

Es tindrà en compte que l'alumne sigui capaç de realitzar orsades i
arribades (modificar el seu rumb) amb el caçat de vela correcte.

Nivell B
B.15. Equilibri dret
amb escota
OBJECTIU
Que l'alumne sigui capaç de mantenir l'equilibri de peu damunt el patí
ajudant-se de l'escota. Agafant, així doncs, confiança i agilitat amb
l'embarcació.
PROCEDIMENT
Explicar a l'alumne que l'equilibri de peu és fonamental en la
navegació del patí, ja que l'utilitzarem en molts cassos, entre ells la
virada per avant. Destacar que l'escota es una essencial ajuda per a
poder mantenir aquests equilibri.
EXERCICI
A terra mitjançant una simulació mostrarem a l'alumne com s'haurà
de col·locar.
A mar ordenarem a l'alumne que provi d'aixecar-se i mantenir-se de
peu amb l'ajuda de l'escota de tal manera que poc a poc vagi agafant
confiança i agilitat. A mesura que millori li ordenarem que provi de
desplaçar-se de proa a popa i a l'invers.
AVALUACIÓ

Es valorarà que l'alumne sigui capaç de mantenir l'equilibri de peu
agafant-se a l'escota i que se'l vegi confiat/segur en fer petits
desplaçaments per sobre del patí.

Nivell B
B.16. Us de la Cua
d’Ànec
OBJECTIU
Aconseguir que l’alumne porti la cua d’ànec ben caçada en tots els
rumbs.
PROCEDIMENT

Situarem un patí muntat a la platja amb tots els rumbs, i explicarem a
l’alumne el punt òptim de caçat de la cua d’ànec.

EXERCICI
Farem navegar a l’alumne amb diferents rumbs comprovant que
reacciona i va modificant el caçat de la cua d’ànec.
AVALUACIÓ

Es valorarà en aquest exercici que l’alumne reacciona a cada variació
de rumb, modificant el caçat de la cua d’ànec correctament.

Nivell B
B.17. Parar i
Mantenir la Posició
Neutra
OBJECTIU
Volem aconseguir que l’alumne pari complertament el patí per evitar
una possible col·lisió, i que una vegada parat el pugui mantenir una
estona en el mateix lloc.
PROCEDIMENT
A la platja li explicarem a l’alumne que per parar el patí, amollarem la
vela, i el patí es pararà suaument (sempre i quan no ens trobem amb
un rumb de llarg o empopada). Si el volem frenar mes ràpidament
utilitzarem els peus de fre ficant-los a l’aigua, i si volem frenar encara
d’una manera mes brusca, utilitzarem el nostre cos, llençant-nos a
l’aigua agafats al casc.
Després li explicarem que si el que volem aconseguir es que es quedi
amb velocitat 0, el patí tindrà que estar cara al vent o com a mínim
amb rumb de cenyida, ja que al amollar la vela, a la resta de rumbs,
la vela continua treballant, per lo tant, per parar-lo del tot, el patró es
tindrà que situar a l’alçada de la segona bancada de proa amb la vela
totalment amollada, i amb els peus a l’aigua, o tot el cos, depenent de
lo ràpid que vulguem parar el patí.
EXERCICI
Farem que el nostre alumne pari el patí de cop, amb diferents rumbs,
i el mantingui una estona al mateix lloc.
AVALUACIÓ

Valorarem la destresa que te l’alumne en parar el patí, i si
aconsegueix que aquest no es mogui del lloc fins que l’avisem que
pot continuar.

Nivell B
B.18. Virada per
proa.
OBJECTIU
Que l’alumne controli la vela i realitzi virades per proa amb facilitat i
destresa.
PROCEDIMENT

Explicarem a l’alumne, que durant l’exercici, el mes important no es la
velocitat en que fan els girs, sinó que amb tot moment el patí porti
velocitat gràcies a que la vela està sempre amb el punt idoni de
caçat, i el moment en que te que aquarterar la vela.

EXERCICI

Farem que l’alumne faci 6 virades consecutives.

AVALUACIÓ

Es puntuarà la destresa en que l’alumne fa les virades.

Nivell B
B.19. Bolcar i
desbolcar.
OBJECTIU
Que l’alumne sigui capaç de desbolcar el patí.
PROCEDIMENT
Primer li explicarem els diferents tipus de bolcades a terra (mitja
bolcada i bolcada del tot), i li explicarem amb tots dos casos com es
te que lligar l’escota per desbolcar el patí.
Després, que quan està bolcat del tot, te que escollir desbolcar-lo cap
a l’amura en la que el vent l’ajuda a aixecar el casc.
Un cop està mig bolcat, explicar-li que pot girar el patí remant amb el
peu, girant-lo per que no estigui en una posició en la que en el
moment de desbolcar-lo, el vent no l’empeny i el torni a bolcar.
EXERCICI
Farem que l’alumne navegui mar endins i que bolqui el patí del tot,
xocolatera, i després li demanarem que el desbolqui.
AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne ha entès tots els conceptes i es capaç de
desbolcar el patí.

Nivell B
B.20. Virada per
popa.
OBJECTIU
Que l’alumne controli la vela i realitzi virades per popa amb facilitat i
destresa.
PROCEDIMENT
Explicarem a l’alumne, que durant l’exercici, el mes important no es la
velocitat en que fan els girs, sinó que amb tot moment el patí porti
velocitat gràcies a que la vela està sempre amb el punt idoni de
caçat. En el moment de fer la virada per popa, no es posaran els
peus al aigua, i per ajudar a fer el gir, només podrem fer servir la ma
a la popa fent de timó.

EXERCICI

Farem que l’alumne faci 6 trabujades.

AVALUACIÓ

Es puntuarà la destresa en que l’alumne fa les trabujades.

Nivell M
M.1. Equilibri amb el
patí parat
OBJECTIU

Que l’alumne perdi la por a caminar per sobre el patí.

PROCEDIMENT

Amb un dia en que hi hagi bona mar, farem que en el rumb de través,
l’alumne amolli la vela, i quan el patí es pari, el farem que s’aixequi i
camini a proa i a popa, amb l’únic recolzament de l’escota.

EXERCICI

Demanarem a l’alumne que vagi fins el pal i després torni fins la
bancada de popa.

AVALUACIÓ

Avaluarem la seguretat amb la que es mou sobre el patí.

Nivell M
M.2. Navegació en
tots els rumbs
OBJECTIU

Que l'alumne sigui capaç de navegar en tots els rumbs duent la vela
amb el caçat idoni.

PROCEDIMENT
Mostrarem de nou a l'alumne tots els rumbs (cenyida, través, llarg i
empopada), en quina posició s'ha de seure i repassarem com s'ha de
dur la vela en cada rumb (de més tancada a més oberta).
Recordarem a l'alumne que a mesura que ens obrim em d'anar
amollant el flexor.
EXERCICI

Al mar, farem que l’alumne segueixi l’estela de la nostre llanxa, i
l’obligarem a navegar en tots es rumbs.

AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de navegar en tots els rumbs
amb el caçat de la vela i del flexor idonis.

Nivell M
M.3. Coordinar
arribar/orsar i caçat
OBJECTIU
Que l'alumne sigui capaç de realitzar les maniobres d'orsar i arribar
coordinant-se amb el caçat de vela idoni (orsar caçant i arribar
amollant).
PROCEDIMENT
Farem entendre a l'alumne que a mesura que orsem ens tanquem al
vent, i que per tan és necessari anar caçant la vela a mesura que
ens tanquem al vent, ja que si no la vela començarà a flamejar i
perdrem velocitat. En el cas d'arribar igual, hem d'explicar-li que a
mesura que arribem allunyem la proa del vent, i per tant és
convenient anar amollant la vela mentre arribem per així poder
aprofitar tot el vent possible i no perdre velocitat.
EXERCICI
Al mar, indicarem a l’alumne que cada cop que senti el xiulet, tindrà
que orsar, i quan el torni a sentir arribar.
AVALUACIÓ

Es tindrà en compte que l'alumne sigui capaç d'establir una bona
coordinació del caçat de la vela mentre realitza les maniobres de
orsar i arribar.

Nivell M
M.4. Caiguda del pal

OBJECTIU
Que l'alumne entengui en què afecta a la navegació la posició del pal i que
sigui capaç d'adequar-la en els diferents rumbs i condicions
meteorològiques.

PROCEDIMENT
En primer lloc haurem d'explicar a l'alumne que si desplacem el pal
endavant el patí tendeix a arribar i, si el desplacem enrere, el patí tendeix a
orsar (introducció al centre vèlic/deriva). Acte seguit explicarem a l'alumne
que la caiguda del pal depèn del rumb en el que es navegui o és vulgui
navegar; en cenyida és convenient que estigui entre els 6'80 m. i els 7,30m.
des de la punta del pal fins al final de l'última bancada (o sigui el pal més
enrere de la perpendicular), en través i llarg procurarem moure el pal més
cap a proa, aproximadament que quedi de forma perpendicular depenent de
si ens interessa més que tendeixi a orsar o arribar i , finalment, en
l'empopada haurem de moure el pal més endavant encara, arribant al límit,
que és la alineació de la punta del pal amb les proes del patí. Finalment
destacar que és molt important ajustar la caiguda del pal abans de sortir a
l'aigua per poder facilitar-nos la sortida i que, si ens trobem amb un dia de
vent fort (que ens costa aguantar), no hem de moure el pal, l'hem de deixar
en posició de cenyida o més enrere.

EXERCICI
A terra demostrarem a l'alumne com es mou el pal endavant o enrere
mitjançant els caps de la guitarra que ens guien a les burdes i als stays,
remarcant que mai s'ha de deixar cap dels caps sense fixar a la mordassa.
A mar farem navegar a l'alumne en els diferents rumbs i que adeqüi la
posició del pal com més convingui en cada rumb.

AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne sigui capaç d'ajustar la caiguda del pal abans de
sortir de platja i , un cop a mar, que sigui capaç d'ajustar-la segons els rumb
en que es navegui.

Nivell M
M.5. Aproar-se
sense virar
OBJECTIU
Que l'alumne sigui capaç d'aproar-se, sense virar involuntàriament i
mantenint l'amura.
PROCEDIMENT
Haurem d'explicar a l'alumne que, sovint, al aproar-nos amb un patí
aquest tendeix a virar. Per evitar-ho, haurem de procurar aproar-nos
en no menys de 15º de la direcció del vent, ja que així assegurarem
mantenir l'amura que ens interessa. És essencial explicar en la
posició que ens hem de seure, propers a la proa i amb els peus a
l'aigua per ajudar a mantenir el patí aproat i en l'amura que desitgem.
En el cas que estiguem totalment de cara al vent i la vela se'ns situï
al mig, haurem d'aquarterar-la amb la mà per tal de tornar a la nostra
amura.
EXERCICI
A terra mostrarem a l'alumne en quina posició ens hem de seure per
mantenir el patí aproat i sense virar (simulant la direcció del patí
respecte al vent)
A mar durem un xiulet i, cada cop que xiulem, l'alumne haurà de ser
capaç d'aproar-se i mantenir-se aproat sense virar en un mínim de 20
segons.
AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de mantenir-se, durant un bon
temps, aproat i sense virar (mantenint l'amura).

Nivell M
M.6. Penjar-se de les
cinxes
OBJECTIU
Que l'alumne sigui capaç de penjar-se correctament de les cinxes, en
els diferents rumbs, sempre i quan sigui necessari.
PROCEDIMENT
Explicarem a l'alumne que les cinxes serveixen per aplanar el patí
quan les condicions meteorològiques són fortes, amb molt de vent el
patí tendeix a escorar i, per evitar que aquest se'ns bolqui, haurem de
penjar-nos de les cinxes per contrarestar el pes. Depenent del rumb
en que naveguem utilitzarem unes cinxes o unes altres; si naveguem
de cenyida el més idoni seria penjar-se de les cinxes que estan més
a proa o amb un peu a la de proa i l'altra a la de popa, en canvi, en
els llargs/travessos, seria més idoni penjar-se de les cinxes que estan
a popa. Destacar que l'escora també es regula amb l'escota, no
només amb el pes.
EXERCICI
A terra mostrarem a l'alumne com ens hem de penjar en els diferents
rumbs i ell haurà de seguir el model de l'instructor.
A mar (sempre i quan les condicions meteorològiques ens ho
permetin) demanarem a l'alumne que es pengi de les cinxes i que
intenti ajudar a aplanar el patí amb el seu pes. Aquesta acció es
repetirà en els diferents rumbs.
AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de penjar-se amb seguretat de
les cinxes i que ho faci correctament adequant-se als diferents rumbs.

Nivell M
M.7. Rumb òptim per
remuntar el vent
OBJECTIU
Volem aconseguir que l’alumne domini el rumb de cenyida, i
reconegui el punt òptim on te que virar per arribar a un punt.
PROCEDIMENT
A la platja repassarem la cenyida, i l’ensenyarem com calcular on te
que virar per arribar a un lloc.
EXERCICI
Al mar, farem que navegui amb rumb de cenyida, i l’avançarem cap
al vent i quan ens aturem, amb un xiulet l’avisarem que te que passar
per sobrevent nostre.
AVALUACIÓ

Puntuarem que fa la virada amb el moment idoni, i sempre manté un
bon rumb de cenyida.

Nivell M
M.8. Maniobra 360º

OBJECTIU

Que l’alumne sàpiga realitza la maniobra 360º.

PROCEDIMENT

Repassar breument la virada en rodó i l virada per avant i explicar en
que consisteix la maniobra del 360º: una virada per proa i una per
popa.

EXERCICI

Al mar, se l’indicarà a l’alumne que cada cop que senti el xiulet haurà
de realitzar una virada per proa i un altre per popa lo més ràpid
possible. Al següent xiulet la farà virant cap a la mura contraria.

AVALUACIÓ

Un cop finalitzat l’exercici avaluarem si l’alumne ha estat capaç de
realitzar la maniobra adequadament cada cop que l’instructor ha
xiulat.

Nivell M
M.9. Navegació ciant

OBJECTIU
Ensenyar a l’alumne la navegació ciant.
PROCEDIMENT

A la platja li explicarem a l’alumne que en alguns casos extrems de
vent, es pot empopar ciant, navegant de manera molt mes lenta i
tranquil·la. També quan el vent i les onades venen perpendiculars a
la platja, l’entrada ciant es molt mes segura. El procediment per ciar
es molt senzill, l’alumne es te que situar amb un peu a cada proa,
agafant-se del pal, i mantenir la vela completament caçada.

EXERCICI
A mar amb un dia de fort ven i onades indicarem a l’alumne que
navegui ciant.
AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne a entès el concepte, i també si en el moment
de ciar porta la vela ben caçada.

Nivell M
M.10. Mantenir el
rumb constant
OBJECTIU
Que l’alumne dirigeixi el patí sempre amb línia recta cap el lloc on vol
anar, amb petits moviments del cos, identificant ràpidament la posició
neutre.
PROCEDIMENT
Li explicarem que te que intentar dirigir el patí amb un moviment
inicial gran del seu cos, i que es tindrà que anar acostant al punt
neutre fins que en el moment que aconsegueixi el rumb desitjat, el
pugui mantenir amb petits moviments del seu cos.
EXERCICI
Ens situarem amb la llanxa davant seu, i farem que el nostre alumne
ens segueixi, comprovant que ho fa amb línia recta, sense fer grans
moviments del cos. Si ho aconsegueix, rectificarem el nostre rumb, i
axis successivament fins a fer-lo navegar amb través, llarga cenyida i
empopada.
AVALUACIÓ

Puntarem la facilitat que te l’alumne per seguir el nostre rumb, amb
línia recta i sense rectificacions.

Nivell M
M.11. Pas de balisa

OBJECTIU

Que l'alumne sigui capaç de passar les balises d'un recorregut
apropant-se al màxim.

PROCEDIMENT
En primer lloc haurem d'explicar a l'alumne que haurà d'intentar
passar les balises el màxim a prop possible, les pot tocar amb la mà.
Explicarem una petita introducció sobre en que consisteix la layline
(la línia imaginària que ens porta directament a la balisa, sense
necessitat de canviar de bordo) per així poder-la aplicar en el pas de
la balisa de cenyida.
EXERCICI
A terra, amb l'ajuda d'una pissarra, dibuixarem el recorregut que
l'alumne haurà de seguir (per exemple un triangle olímpic) passant el
més a prop possible de totes les balises, si pot tocar-les millor.
A mar muntarem el recorregut per que l'alumne el segueixi i posi en
pràctica la teoria.
AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne passi mitjanament a prop totes les balises
per igual.

Nivell M
M.12. Ajustar
obencs
OBJECTIU
Que l'alumne entengui quina és la funció dels obencs i que sigui
capaç de regular-los per a les diferents condicions meteorològiques.
PROCEDIMENT
Explicarem a l'alumne que el obencs controlen la flexió lateral del pal,
que només és modifiquen a terra i que el que fan és: amb menys
tensió aconseguirem lliurar més aire de la vela al flexionar-se més el
pal, idoni per dies de fort vent. Per altra banda si els tensem més el
que aconseguirem és que el pal no es flexioni lateralment, de tal
manera que la vela no lliura tant de vent, idoni per a dies de poc vent
en els que ens interessa agafar velocitat.
EXERCICI

A terra ensenyarem a l'alumne com es regulen i els posarem a punt
per a la navegació, l'alumne haurà de seguir el nostre model.

AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne entengui la funció dels obencs i sigui capaç
d'adequar-los a les diferents condicions meteorològiques.

Nivell M
M.13. Trimatge
durant la navegació.

OBJECTIU

Que l’alumne sàpiga moure el pal endavant i endarrere segons el
rumb.

PROCEDIMENT

A terra l’instructor explicarà com moure el pal i explicant quina es la
funció de cadascun dels caps que hi han a la guitarra. Després
explicarà com portar el pal en cada rumb.

EXERCICI

Explicarem a l’alumne que quan senti un xiulet, haurà de posar-se
amb empopada amb el pal endavant, i quan el torni a sentir, amb
cenyida amb el pal endarrere.

AVALUACIÓ

Un cop finalitzat l’exercici avaluarem si l’alumne ha estat capaç de
moure el pal àgilment endavant o endarrere en funció del rumb en el
qual navegava..

Nivell M
M.14. Escora
òptima.
OBJECTIU
Aquesta classe es farà un dia en el que faci un vent fluix. Volem
aconseguir que l’alumne entengui quin es el punt òptim d’escora, i
que ho pugui portar a la pràctica en tots els rumbs.
PROCEDIMENT
Li explicarem a la platja, que per aconseguir la màxima velocitat en
tots els rumbs, el patí te que anar lleugerament escorat, just en el
punt en el que el casc de sotavent està a punt de sortir de l’aigua. Per
aconseguir-ho, depenent del vent, l’alumne es tindrà que situar al
casc de sotavent, o al mig, depenent del vent. A partir d’ara l’alumne
no només es tindrà que moure a proa i a popa per mantenir el rumb,
sinó que també a sobrevent i sotavent per mantenir l’escora.
EXERCICI

Farem que l’alumne ens segueixi en tots els rumbs, navegant amb el
patí en el punt òptim d’escora.

AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne a entès el concepte, i l‘aconsegueix dur a la
pràctica mantenint el rumb i el caçat de la vela.

Nivell M
M.15. Parar en
qualsevol rumb
OBJECTIU

Que l’alumne sàpiga aturar el patí en qualsevol rumb.

PROCEDIMENT

A terra, repassarem el caçat de la vela en cada rumb, i com aturar el
pati i mantenir la posició neutre.

EXERCICI
Un cop a l’aigua, farem que l’alumne segueixi la llanxa i haurà
d’aturar el patí cada vegada que senti el xiulet. El forçarem a que ho
faci amb tots els rumbs, controlant que sempre du la vela en el punt
òptim de caçat.
AVALUACIÓ

Un cop finalitzat l’exercici avaluarem si l’alumne ha estat capaç
d’aturar el patí ràpidament en qualsevol dels rumbs.

Nivell M
M.16. Flexió del pal

OBJECTIU
Que l'alumne comprengui per a què serveix la flexió del pal i que sigui
capaç de regular-la segons les diferents condicions meteorològiques.
PROCEDIMENT
Haurem d'explicar a l'alumne que la flexió del pal produeix que la
baluma s'obri i que la vela s'aplani, cosa que ens interessaria a l’hora
de cenyir en dies de força intensitat de vent. Per altra banda, si no li
donem flexió al pal deixant el flexor amollat, es produirà l'efecte
contrari, la baluma es tancarà i la vela farà més bossa, cosa que ens
interessa en dies de poc vent per poder donar més potència al patí.
També que si naveguem en rumbs més oberts convé amollar el flexor
per donar més camí a l'embarcació.
EXERCICI
A terra muntarem un patí amb la seva vela, del rumb de cenyida (amb
la vela caçada), i caçarem el flexor per que l'alumne pugui observar
com s'aplana la vela i com sobra la baluma. Ho farem també en el
cas contrari, amollant-lo.
Posteriorment se li demanarà que el reguli segons el vent que
tinguem. A l'aigua també se'l farem regular per que noti els canvis de
sensacions.
AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne hagi entès per a què serveix la flexió del pal i
si es capaç de portar el flexor amb el caçat idoni respecte a les
condicions meteorològiques.

Nivell M
M.17. Sortida i
entrada de platja
OBJECTIU
Que l’alumne surti i entri de platja amb facilitat
PROCEDIMENT
Li explicarem a l’alumne que tant a la sortida com a la arribada es te
que intentar que el patí estigui el mes perpendicular possible a la
platja i que sempre es te que respectar les boies del canal de sortida.
A la sortida situarà la ma de sotavent a la barra d’escota, i amb la ma
de sobrevent agafarà l’escota i a la vegada es recolzarà a la coberta,
impulsant el patí amb la vela una mica caçada, i l’acabarà de caçar,
tan punt pugi al patí.
A l’entrada a platja, procurarem frenar el patí una mica abans de
tocar terra, i si hi ha onatge, mai anirem a proa per evitar el perill de
fer una clavada per culpa d’una onada.
EXERCICI
Farem que l’alumne entri i surti de platja 5 vegades, un dia tranquil
sense onatge.
AVALUACIÓ

Avaluarem l’estil de l’alumne en el moment de sortir, i si aconsegueix
dirigir el patí amb la màxima perpendicularitat a la platja.

Nivell M
M.18. Control de
l’escora amb
l’escota.
OBJECTIU
Aconseguir que l’alumne porti una estona un casc aixecat sobre
l’aigua.
PROCEDIMENT

Amb un dia que faci un vent de força 2-3, suficient per aixecar el casc
amb un rumb de través amb l’alumne al casc de sobrevent. A la platja
li explicarem com es te que situar, amb els peus a les cinxes, i com
afecta a l’escora el caçat de la vela, i farem una simulació, fent-lo
caçar i amollar.

EXERCICI
Després al mar, durem a la pràctica tot l’explicat, cronometrant el
temps que porta el casc de sobrevent sense tocar l’aigua, i li anirem
dient el temps assolit, per motivar-lo.
AVALUACIÓ

Es necessiten 15 segons per passar aquest nivell.

Nivell M
M.19. Baixar
completament la
vela a l’aigua.
OBJECTIU

Que l’alumne sàpiga baixar completament la vela a l’aigua

PROCEDIMENT
A terra es simularà que s’està a l’agua i se li explicarà a l’alumne
com fer per baixar la vela. Explicant-li que primer ha d’amollar la cua
d’ànec i la ralinga, aproar-se i llavors baixar la vela.
EXERCICI
L’instructor es situarà a prop de l’alumne i li dirà quan ha de realitzar
l’exercici. L’alumne haurà de baixar completament la vela a l’aigua
recordant el que se li ha explicat a terra.

AVALUACIÓ

Un cop finalitzat l’exercici avaluarem si l’alumne ha estat capaç de
baixar completament la vela a l’aigua.

Nivell M
M.20. Evitar un
obstacle
OBJECTIU
Que l’alumne sigui capaç de reaccionar amb seguretat per evitar un
obstacle.
PROCEDIMENT

A terra, se li explicarà totes les opcions que te per modificar
ràpidament el rumb, o si es necessari per parar el patí.

EXERCICI

A l’aigua ens creuarem amb la llanxa de salvament davant de la
trajectòria de l’alumne, i la pararem avisant amb un xiulet.

AVALUACIÓ

Un cop finalitzat l’exercici s’avaluarà la destresa de l’alumne per
evitar els abordatges.

Nivell A
A.1. Aparell

OBJECTIU

Que l'alumne sigui capaç de portar la vela, la posició del pal, el flexor,
i el casat de la vela en el punt òptim en tots els rumbs.

PROCEDIMENT

L'instructor procedirà a aparellar el patí davant de l'alumne explicant
tot el que s'està fent en cada pas i el per què.

EXERCICI

A terra es situarà el patí en la platja i es farà que l’alumne modifiqui la
inclinació del pal, el flexor, la ralinga, el caçat de la vela i la cua
d’ànec per cada rumb de navegació, i argumenti per que ho fa.

AVALUACIÓ

Puntuarem si l'alumne ha sigut capaç d’assimilar tots els conceptes.

Nivell A
A.2. Vent Real –
Vent Aparent
OBJECTIU
Que l’alumne entengui tota la teoria del vent aparent i l’apliqui, tant
amb un rumb obert per aconseguir mes velocitat, com per que sàpiga
situar on es troba els seu con de desvent.
PROCEDIMENT
A la platja li explicarem que la llaneta del patí sempre ens assenyala
el vent aparent, que es la suma vectorial de la nostra velocitat i la
velocitat del vent real. Llavors incidirem en com pot aprofitar el vent
aparent, en rumbs oberts, aconseguint navegar de través, amb la
velocitat de través, amb un vent real de llarg.
Explicarem també com el con de desvent segueix la direcció del vent
aparent, retardant-se lleugerament a popa, per efecte de la velocitat
del patí.
EXERCICI
Al mar li direm l’alumne que es situï amb rumb de llarg, i llavors li
farem caçar la vela. Després el farem orsar per que agafi velocitat, i
després abatre per que retorni a la direcció inicial, mantenint un vent
aparent mes tancat. Li direm llavors que repeteixi tot el procés cada
cop que perdi velocitat.
AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne ha estat capaç d’entendre i aplicar tot lo
explicat.

Nivell A
A.3. Modificar
aparell navegant
OBJECTIU

Que l’alumne sàpiga anar ben aparellat en tots els rumbs.

PROCEDIMENT

A la platja, repassarem amb l’alumne tota la teoria de l’aparell segons
el rumb i la intensitat del vent, per que ho apliqui ràpidament al mar.

EXERCICI
Farem que l’alumne segueixi la nostra llanxa, i l’obligarem a que
continus canvis de rumb, per que tingui que modificar l’aparell i el
caçat de la vela.
AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne es capaç de portar la posició del pal, el flexor,
la rellinga i la cua d’ànec en tot moment be.

Nivell A
A.4. Caçat correcte
en tots els rumbs
OBJECTIU

Que l'alumne sigui capaç de dur el caçat correcte de la vela en tots
els rumbs.

PROCEDIMENT
A terra, tornarem a explicar a l'alumne com haurà de dur la vela en
cada rumb. Se li explicarà que, en cas de dubte, amolli la vela fins
arribar a la vora del flameig i un cop estigui a la vora del flameig
haurà de caçar lo just per què no flamegi.
EXERCICI

A mar ordenarem a l'alumne que navegui en tots els rumbs (a poder
ser seguint un recorregut de balises) i que procuri dur el caçat idoni
en cada rumb.

AVALUACIÓ

S'avaluarà la rapidesa en que l'alumne troba el caçat idoni per a cada
rumb.

Nivell A
A.5. Prendre
Marcacions
OBJECTIU
Que l’alumne pugui aparellar ràpidament segons les condicions de
vent.
PROCEDIMENT
A la platja situarem el patí amb rumb de cenyida, i buscarem una
bona inclinació del pal i el flexor per navegar amb dies normals de
vent. Llavors ensenyarem a l’alumne on te que fer una marca per que
amb lo successiu recordi aquesta posició del pal i del flexor.
Després farem dos marques més per dies de vent, amb el pal mes a
popa. Finalment li farem un nus a la contra del pal, que faci de tope
de la inclinació màxima endavant per la empopada.
EXERCICI

A terra farem que l’alumne situï el pal amb les diferents posicions que
te marcades i ens expliqui per que serveixen.

AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne a entès els conceptes.

Nivell A
A.6. Slalom de
través
OBJECTIU

Que l'alumne sigui capaç de realitzar un slalom de través amb les
maniobres precises i duent en tot moment el caçat de vela idoni.

PROCEDIMENT

Recordarem a l'alumne que mentre realitzem les maniobres
d'orsar/arribar hem de tenir en compte que hem d'anar
caçant/amollant la vela, així navegarem aprofitant al màxim el vent.

EXERCICI
A mar muntarem un petit recorregut amb quatre o cinc petites balises,
de tal manera que l'alumne tingui que fer un slalom de través (una
línia de balises perpendicular al vent). Aquest exercici també es pot
realitzar ordenant-li que segueixi la motora i nosaltres fen també un
slalom de través.
AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de realitzar el slalom de través
realitzant les maniobres adequades i duent, en tot moment, el caçat
de vela òptim.

Nivell A
A.7. Mantenir un
casc fora de l’aigua
OBJECTIU
Volem aconseguir que l’alumne sigui capaç de mantenir una estona
un casc fora de l’aigua.
PROCEDIMENT

A terra en un dia en que faci un vent suficient per que s’escori el patí
amb rumb de través. Farem que l’alumne, des de terra, s’acostumi a
mantenir el casc aixecat a base de modificar el caçat de la vela.

EXERCICI
A mar farem que l’alumne intenti mantenir el màxim de temps el casc
de sobrevent fora de l’aigua, amb el moviment del seu cos a
sobrevent i sotavent, i amb el caçat de la vela.
AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne es capaç, amb facilitat, de mantenir una bona
estona el casc fora de l’aigua.

Nivell A
A.8. Fer-se remolcar.

OBJECTIU
Que l’alumne pugui preparar el patí per ser remolcat en cas
d’emergència.
PROCEDIMENT
Li explicarem a la platja tot el que te que fer: primer baixar la vela,
desprès desmuntar l’escota, i finalment com lligar l’escota fent un
triangle a les maneguetes, o en cas de no tenir, com lligar l’escota al
pal i pont del patí. La longitud del remolc permetrà que ambdues
embarcacions estiguin a la cresta o en el si de les onades al mateix
temps.
EXERCICI

Al mar, indicarem a l’alumne que prepari el patí per ser remolcat.

AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne a estat capaç de preparar el patí pel remolc.

Nivell A
A.9. Bolcar i
desbolcar amb
seguretat
OBJECTIU
Que l’alumne sigui capaç de desbolcar el patí amb desimboltura.
PROCEDIMENT

A terra farem un repàs de com es fa per desbolcar el patí amb totes
les situacions possibles.

EXERCICI
Farem que l’alumne, mar en dins, bolqui el patí del tot (xocolatera).
Desprès farem que el desbolqui el mes ràpid que pugui.
AVALUACIÓ
Avaluarem la rapidesa amb desbolcar el patí, si ha lligat be l’escota
en cada cas, si s’ajuda del vent per passar de “xocolatera” a mig
bolcat, i si l’encara al vent al moment d’aixecar-lo.

Nivell A
A.10. Aparell amb
vent fort.
OBJECTIU
Que l'alumne, amb vent fort, sigui capaç de portar la posició del pal,
el flexor, i el casat de la vela en el punt òptim, en tots els rumbs.
PROCEDIMENT
A la platja se li explicarà tota la teoria del aparell amb vent fort en
cada rumb.
Cenyida: el pal es tirarà mes a popa per que la vela obri i deixi
escapar vent, a mes posarem mes flexor per aplanar la vela i poder
fer mes angle de cenyida. També es trincaran els estais de popa per
que en el moment d’amollar la vela continuï el pal flexat, deixant
escapar vent.
Través: pal mes a popa que a la cenyida per deixar escapar el màxim
de vent.
Llarg i empopada: mai tirarem el pal endavant ja que hi ha perill de
trencar-lo. Si es molt fort el deixarem com a la cenyida, i si no ho es
tant, el podrem avançar, però mai passarem la perpendicular al patí.
EXERCICI
Amb un dia de vent fort, direm a l’alumne que segueixi la nostra
llanxa i el farem navegar en tots els rumbs, fent-lo que modifiqui
l’aparell.
AVALUACIÓ

Avaluarem si ha posat l’aparell idoni amb cada rumb.

Nivell A
A.11. Parar en un
punt
OBJECTIU
Que l'alumne sigui capaç d'aturar l'embarcació en un punt en concret
mantenint-se un mínim de temps parat en aquest punt.
PROCEDIMENT
Recordarem a l'alumne que per aturar l'embarcació ens hem de
posar quasi proa al vent (amb rumb de cenyida o superior), asseguts
entre la tercera i la quarta bancades, amb els peus a l'aigua i la vela
amollada. Si nosaltres ens dirigim al punt venint d'un rumb obert
haurem de calcular l'espai necessari per a poder maniobrar amb el
patí (ja que al no tenir timó les maniobres son més obertes i realitzen
més recorregut) per finalment situar-nos quasi proa al vent en el punt
concret en el que volem parar.
EXERCICI
A terra amb l'ajuda d'una pissarra explicarem a l'alumne que l'exercici
consistirà en anar navegant (de qualsevol rumb) i en quan nosaltres
xiulem l'alumne haurà de dirigir-se cap a la nostra llanxa i parar just al
costat, el més a prop possible però sense tocar-nos.
A mar posarem en pràctica el que s'ha explicat a terra i procurarem
anar dificultant la ubicació del punt on ha de parar .
AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de parar en el punt desitjat, amb
rapidesa, seguretat i que s'hi mantingui un mínim de temps.

Nivell A
A.12. Augmentar
l’angle de cenyida
OBJECTIU
Que l’alumne, un moment donat, sigui capaç de cenyir amb mes
angle per poder passar una boia o un obstacle.
PROCEDIMENT

A la platja l’ensenyarem a modificar ràpidament l’aparell per aplanar
la vela, augmentant el flexor, la rellinga, i sobrecaçant la vela.

EXERCICI

Al mar amb l’alumne navegant de cenyida, amb un xiulet l’indicarem
que te que augmentar l’angle de cenyida.

AVALUACIÓ

Avaluarem si ha estat d’entendre i aplicar aquest concepte.

Nivell A
A.13. Muntatge i
desmuntatge al
complert per
transport
OBJECTIU
Que l’alumne sàpigues desmuntar completament el patí i preparar-lo
per el transport.
PROCEDIMENT
Primer l’ensenyarem a desmuntar al pal. L’ordre es flexor, obencs,
estais de popa i finalment estais de proa. Després lligarem tots els
estais i obencs al pal per que no es facin malbé durant el transport.
Ara ja es pot baixar el pal. Finalment es fixaran tots els caps de la
maniobra per que pengin durant el transport.
Després farem el procés invers i l’ensenyarem a muntar novament el
pal.
EXERCICI

Farem que l’alumne desmunti el pal del patí i el prepari pel transport.
Després farem que el torni a preparar per navegar.

AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne ha estat capaç de realitzar l’exercici.

Nivell A
A.14. Passar entre
dos punts.
OBJECTIU
Que l’alumne aprengui a mantenir el patí parat calculant la deriva, per
poder creuar entre dos punts en el moment desitjat.
PROCEDIMENT

A terra li explicarem en que consisteix l’exercici, com es te que situar,
i com te que fer per mantenir el patí parat a prop dels punts calculant
la deriva.

EXERCICI

Al mar ens posarem amb la llanxa a prop d’una boia, perpendiculars
al vent. Donarem temps amb un xiulet, i als tres minuts (o mes temps
si fa molt poc vent) avisarem a l’alumne amb un nou xiulet per que
creui entre nosaltres i la boia. Després començaran novament el
procés. Ho farem unes 10 vegades.

AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne s’ha situat be amb el pati controlat en tot
moment, i ha aconseguit passar de seguida pel mig sense tenir que
fer noves virades.

Nivell A
A.15. Recollir
objecte surant
OBJECTIU

Que l’alumne sàpigues dirigir el patí a un punt.

PROCEDIMENT

Farem un petit repàs amb l’alumne de com es dirigeix el patí, i també
que amb el llarg o l’empopada es pot ajudar dels peus per girar mes
ràpidament.

EXERCICI
Des de la zodíac llençarem una pilota, i farem que l’alumne la reculli.
Repetirem l’exercici 5 vegades, intentant que hagi d’anar amb
diferents rumbs per recollir-la.
AVALUACIÓ

Avaluarem la ràpides de reacció que te l’alumne al dirigir el patí cap a
l’objecta.

Nivell A
A.16. Baixar una
mica la vela a l'aigua
OBJECTIU
Que l'alumne sàpiga baixar, a través de la drissa, una mica la vela a
l'aigua.
PROCEDIMENT
Explicarem a l'alumne que en dies de fort vent en els que tenim
dificultats per mantenir pla el patí, podem optar per no pujar la vela
fins a dalt de tot, baixant-la quatre dits. Aquesta acció es pot realitzar
a terra abans de sortir si les condicions de vent ja son fortes, però si
ens trobem en que el vent puja d'intensitat quan estem navegant, ho
farem a l'aigua.
EXERCICI
A terra mostrarem a l'alumne com haurem de realitzar aquesta acció
a l'aigua, situant-nos en la bancada del pal (la del pont) mirant cap a
popa (per tenir les cornamuses de la drissa davant) amb una cama a
cada banda del pal. D'aquesta manera aconseguim estabilitat per a
poder desfer la drissa, baixar la vela i tornar a fixar el cap de drissa.
A mar ordenarem a l'alumne que realitzi la maniobra.
AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de baixar una mica la vela a
l'aigua i que ho faci amb seguretat.

Nivell A
A.17. Cenyida amb
compàs
OBJECTIU
Que l’alumne entengui tota la teoria de les rolades a la cenyida i
entengui per que serveix el compàs.
PROCEDIMENT
A terra, explicarem a l’alumne que el vent quasi mai es manté fixe, i
que durant una cenyida, sempre hi ha bornejades mes o menys
grans del angle del vent. Ens ajudarem d’una pissarra per explicar
gràficament com es poden aprofitar aquestes rolades, que son molt
difícils de veure, sense l’ajut d’un compàs, que ens dona el rumb amb
el que naveguem. Li explicarem, que quan anem cenyint be (el
tastavents assenyala al pal) ho fem a 45 graus del vent real. Si
naveguem amurats a estribord la direcció del vent real serà el angle
que ens dona el compàs menys 45 graus, i si naveguem a babord
haurem de sumar 45 graus al nostre rumb. Finalment explicarem a
l’alumne com es poden aprofitar aquestes bornejades per fer el camí
mes curt a la boia de cenyida.
EXERCICI
Farem que l’alumne es situï davant de la pissarra i li donarem una
direcció de vent inicial. Llavors li farem que dibuixi una ratlla simulant
un tram del seu rumb de cenyida, llavors li donarem el rumb de
compàs que porta en aquell moment, i tindrà que argumentar si
continua o vira. Anirem repetint el procés fins arribar a la boia.
AVALUACIÓ

Avaluarem si l’alumne a entès l’exercici i ha estat capaç de dur-lo a
terme amb èxit.

Nivell A
A.18. Sortir/entrar
amb trencant
OBJECTIU
Que l'alumne aprengui les tècniques que ens ajudaran a sortir i entrar
de platja amb trencant.
PROCEDIMENT
Per sortir amb trencant: explicarem a l'alumne que sempre hem de
procurar encarar-nos a les onades ja que així el patí fa la funció de
''tallar la onada'' , en canvi, si ens agafa de través a la onada, tenim
més possibilitats de que la força d'aquesta sens emporti i, fins i tot,
que ens bolqui.
Per a entrar amb trencant: al igual que al sortir procurarem entrar
amb el patí totalment perpendicular de popa a les onades (per que no
ens pugui agafar de costat). Si ens ve una onada gran hem de posar
els peus entre bancades per frenar el patí i deixar passar la onada. A
molt males podem agafar-nos de la barra escotera i tirar-nos a l'aigua
per mantenir el patí pla i anar-lo frenant.
EXERCICI
A terra mostrarem a l'alumne com faríem les maniobres explicades en
el procediment.
A mar, si hi ha trencant (no massa fort), posarem en pràctica tot lo
explicat.
AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne aprengui les tècniques per a sortir/entrar
amb trencant.

Nivell A
A.19. Planejar
onades (llarg)
OBJECTIU
Que l'alumne sigui capaç de planejar les onades lleugerament, en el
rumb de llarg.
PROCEDIMENT
Explicarem a l'alumne que l'objectiu és aprofitar l'impuls que ens
poden donar les onades (en el cas que hi hagi) mentre naveguem en
el rumb de llarg. Ho farem quan notem una onada que ens ve per
darrera, llavors orsarem i caçarem lleugerament, a continuació
seurem cap a popa un altre cop i amollarem el que haurem caçat
anteriorment. D'aquesta manera notarem que el patí agafa més
velocitat per uns moments, augmentant el vent aparent.
EXERCICI
A terra explicarem el procediment a l'alumne i amb un patí muntat
simularem
on
ha
de
seure
i
com
s'ha
de
fer.
A mar, si tenim una mica de mar de fons, aprofitarem per posar-ho en
practica.
AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne entengui el procediment i que sigui capaç de
realitzar-lo com a mínim tres cops.

Nivell A
A.20. Navegar amb
tots els rumbs
OBJECTIU

Que l'alumne sigui capaç de navegar amb tots els rumbs amb
solvència.

PROCEDIMENT

Recordarem a l'alumne com s’ha de dur la vela i el pal a cada rumb, i
com es munta una boia a babord.

EXERCICI
Muntarem una boia i farem que l’alumne la munti a babord, desprès
haurà de tornar a la nostra llanxa i muntar-nos a babord, per anar
novament a la boia, i axis successivament fins que decidim finalitzar
l’exercici. Anirem movent la llanxa per obligar-lo a que navegui amb
tots els rumbs.
AVALUACIÓ

S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de navegar amb la vela ben
trimada amb tots els rumbs.

