
INSCRIPCIONS 
 

Federació Catalana d’Espeleologia 

Telèfon: 932 652 241  fce@espeleo.cat 

www.espeleologia.cat 

 

Adjuntar el justificant de pagament amb el 

full de matrícula  

 

ES50 2100 1391 9102 0006 4119 

 

Per a poder participar, cal haver fet un curs 

d’iniciació a l’espeleologia o de descens de 

canyons en qualsevol entitat adherida a la 

FCE. En cas contrari, caldrà aval del 

president de l’entitat. 

 

El primer dia es realitzarà una prova 

avaluadora per validar coneixements dels 

mòduls M1, M2 i M3. 

 

Places limitades 16 participants. 

 

Les inscripcions definitives al curs seran 

acceptades per rigorós ordre d’arribada, per 

criteris de distribució per clubs i finalment si 

s’escau en funció del nivell tècnic dels 

participants. 

 

Data límit d’inscripció: 

 

5 d’abril de 2017 

 

 

Coordinador: 

 

J. Joaquim Castaño 

escola@espeleo.cat   

 
Amb el suport de: 

 

 
 

 

 

 

 

Organitza: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA CATALANA d’ESPELEOLOGIA  

 
MÒDUL METODOLOGIA DE 

L’ENSENYAMENT I 
ORGANITZACIÓ EN 

ESPELEOLOGIA I CANYONS 
2017 

(Mòdul M4EC) 
 

8 i 9, 22 i 23 d’abril, 

 6 i 7 de maig de 2017 
 

 
 

 
 

mailto:escola@espeleo.cat


L’Escola Catalana d’Espeleologia proposa 

el Mòdul M4EC, temari principal de 

l’Iniciador Esportiu. Aquest mòdul és 

vàlid per espeleologia i canyons. 

 

Té una càrrega horària de 48 hores. 

 

En cas de no superar la prova d’avaluació, 

es retornaran 80€.  

 

En cas d’haver realitzat un curs 

d’iniciador anteriorment, hi ha una 

bonificació de 60€ i la direcció 

determinarà el temari a realitzar.  

 
(*) La direcció es reserva el dret de modificar el 

programa del curs si les circumstàncies així ho 

aconsellen. 

 

PROGRAMA 
  

Dissabte 8 d’abril 

 

09h00 Trobada al Centre d’interpretació 

d’Olesa Bonesvalls (alternativa Vallirana). 

09h30 Presentació del mòdul. 

09h45 Prova escrita de coneixements bàsics 

generals d’espeleologia i canyons (M1E i 

M1C). 

11h00 Prova pràctica dels mòduls M2E-

M2C, M3Ei M3C.  

13h00 Dinar. 

14h00. Prova pràctica dels mòduls M2E-

M2C, M3Ei M3C 

19h00 Finalització de les proves 

 

Diumenge 9 d’abril 

 

9h00 – 18h Jornada Teòrica a la federació 

 Programació i metodologia 

 Normativa 

 Logística 

Determinació de treballs i practiques a 

realitzar en funció dels currículums. 

 

Dissabte 22 d’abril 

 

Sortida pràctica canyó al Berguedà (a 

concretar). 

Sortida pràctica a cavitat 

 

Diumenge 23 d’abril 
Sortia pràctica: Travessa subterrània 

 

Dissabte 6 de maig 

 

 Instal·lacions escola. 

 Conducció per itineraris d’iniciació 

 Descoberta 

 

Diumenge 7 de maig 
 

9h30-18:00 A la federació.  

 Exposició de projectes 

 Exposició de presentacions orals. 

 Aspectes jurídics legals 

 

 

 

Nota: 

  Es demana material obligatori. 

  A la federació es facilitarà la llista 

d’exercicis que es demanaran a la prova, 

així com el material. 

  Àpats i allotjament no inclosos però la 

organització pot facilitar l’alberg de 

Vallirana per dormir quan sigui 

necessari. 
 

MATRÍCULA         

 

El preu del seminari és de 120€ i inclou: 

documentació i material col·lectiu. 

 

Cal estar en possessió de la llicència de la 

Federació Catalana d’Espeleologia. 

 

El curs es realitzarà amb un mínim de 8 

participants. 

 

Per a formalitzar la matrícula cal aportar a 

fce@espeleo.cat 

 

  Full de matrícula. 

  Justificant de pagament al cc de la FCE: 

2100 1391 91 0200064119. 

  Carta aval del President de l’Entitat si no 

   s’acredita curs d’Iniciació al descens de 

   canyons de la FCE. 

  Currículum de formació i esportiu més 

significatiu. 
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