INSCRIPCIONS_
Dilluns i dimecres de 18h a 22h i els dimarts,
dijous i divendres de 10h a 14h, a la seu
social de la
Federació Catalana d’Espeleologia:
C/ Mas Casanovas nº 66
08025- Barcelona
Telèfon: 932 652 241
Fax: 932 653 283

Organitza:
ESCOLA DE LA FEDERACIÓ
CATALANA D’ESPELEOLOGIA

Amb el suport de:

En cas d’efectuar la inscripció per correu
postal o electrònic, adjuntar el justificant de
pagament al cc de la FCE:
2100 1391 91 0200064119
Les places son limitades. Nombre màxim 15
participants. Es tindrà en compte, en cas de
superar aquest nombre, l’ordre d’inscripció i
criteris de distribució per clubs.

III CURS
D’INICIADOR
ESPORTIU EN
ESPELEOLOGIA
24 d’octubre al 8 de Novembre de 2015

Límit d’inscripció: 7 d’Octubre de 2015
Per a mes informació:
Coordinador:: Eduard Suárez
Correu electrònic:
edusuarezfer@gmail.com
efce.fce@gmail.com

Federació Catalana d’Espeleologia
c/ Mas Casanovas nº 66
08025 - Barcelona
Telèfon: (93) 265 22 41
Fax: (93) 265 32 83
fce@espeleo.cat

Seguint fidels a la nostra tasca, l’Escola
de la Federació Catalana
d’Espeleologia organitza aquest curs
per a contribuir a la preparació docent
dels futurs monitors de club.
Aquest curs està adreçat als federats i
federades, practicants habituals, que
vulguin adquirir els coneixements
necessaris per a realitzar les tasques
d’iniciació dels/les futurs/es
espeleòlegs/ues proporcionant-les els
coneixements necessaris tant docents
com tècnics per a que puguin practicar
amb seguretat el nostre esport.
Així doncs, us convidem a que amplieu
els vostres coneixements participant en
aquest nou curs de l’Escola, oferint-vos
l’oportunitat de preparar-vos per a
realitzar aquesta tasca tant important
en la nostra disciplina esportiva.
Per a participar en
aquest curs, cal
superar la prova d’accés a realitzar el
dia 17 d’Octubre de 2015
Aquest curs està reconegut per l’Escola
Catalana de l’Esport

ESCOLA DE LA FEDERACIÓ
CATALANA D’ESPELEOLOGIA

PROGRAMA D’ACTIVITATS

MATRÍCULA

Dissabte 24 d’Octubre de 2015
09:00 Trobada a l’Escola de l’Esport
09:10 Presentació del curs
Normativa de cursos
Recursos metodològics en
l’ensenyament de l’activitat esportiva
Preparació d’una xerrada
Preparació d’una sortida
Preparació d’un curs
d’iniciació
Treballs del curs

Per a formalitzar la matriculació al curs els/les
participants hauran d’aportar a la Secretaria de
la FCE el full d'inscripció complimentat,
acompanyat de la documentació requerida en
aquest i abonar el preu del seminari.

Diumenge 25 d’Octubre de 2015
Sortida pràctica
Instal·lació/Progressió
Dissabte 31 d’Octubre de 2015
09:00 Legislació FCE-EFCE i Entitats
Conducció de grups
Responsabilitat Civil
Auto-socors.
Diumenge 1 de Novembre de 2015
Sortida pràctica.
Avenc dels Esquirols
Auto-socors
Dissabte 7 de Novembre de 2015
9:00
Prevenció d’accidents.
Com prevenir l’accident.
Conducta a seguir en cas d’accident.
Aplicació pràctica dels primers
auxilis.
Diumenge 8 de Novembre de 2015
Presentació de treballs
Exposicions Orals
Cloenda del curs

.

El preu del seminari és de 60 €, inclou material
didàctic, documentació i material col•lectiu. Així
com la possibilitat d’utilitzar el Centre de
Tecnificació i Ensenyament de l'Espeleologia
que té la FCE a Vallirana, per a pernoctar.
És requisit tenir complerts els 18 anys en el
moment de la inscripció i cal estar en possessió
de la tarja d’afiliació a la Federació Catalana
d’Espeleologia, amb una antiguitat mínima de
dos anys i haver superat el curs d’iniciació a
l’espeleologia ( nivell I i II ) i un període mínim
d’un any de pràctica posterior. També caldrà
haver realitzat el Seminari d’Auto socors i el de
Equipament.
També s’ha de portar l’equip de progressió
vertical complert, les pràctiques es realitzaran
en un entorn natural.
Es pot trobar el full d’inscripció, així com
informació complementària, a l’apartat de
“Cursos EFCE” i “Calendari” de la pàgina web
de la EFCE:
http://www.escoladelafederaciocatalanadespeleo
logia.com/
Per a més informació:
edusuarezfer@gmail.com
efce.fce@gmail.com

( El programa es susceptible de ser
modificat si la direcció del curs ho creu
necessari )

