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La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), a través de la Unió 
Excursionista de Vic, convoca un curs de traçador de competició d’esquí de muntanya que 
es durà a terme entre els mesos de febrer i març en sessions dividides entre teòriques i 
pràctiques.  
 
Aquest curs està destinat a formar traçadors per a dotar les entitats organitzadores de 
competicions d’esquí de muntanya de personal tècnic adequat per dissenyar i executar 
l’itinerari de la cursa sota els criteris que es marquen reglamentàriament. Els alumnes que 
superin el curs obtindran el certificat de traçador autonòmic. Un certificat que els permetrà 
treballar en curses incloses en calendaris oficials de les diferents federacions autonòmiques. 
Aquest certificat autonòmic, al ser homologat per la EEAM, podrà esdevenir d’àmbit nacional 
si l’alumne decideix fer el curs d’homologació que es convocarà amb posterioritat. 
 
 
Dates i lloc de realització 
 
Contingut Data Lloc 
Teòric 16 de febrer 2018 Xalet UEC de La Molina 
Pràctic 17 i 18 febrer 2018 Cerdanya (lloc a determinar) 
Pràctica en cursa 10 i 11 març 2018 Pocatraça / Núria 
 

 
Places i ràtio 
Aquest curs es durà a terme amb un mínim de 12 participants i un màxim de 18. 
La ràtio professor/alumne és de 1/6. 
 
 
Requisits previs dels alumnes 
 

• Edat mínima: 18 anys. 
• Disposar de la llicència tipus D habilitada FEDME. 
• Esquiar en totes neus i pendents fins a 45 graus. 
• Progressar en ascens en tot tipus de pendents i neus fins a 35 graus. 
• Coneixements de piolet, grampons i maniobres bàsiques amb cordes. 
• Coneixements de DVA, pala i sonda. 
• Coneixements de mapa, brúixola, altímetre i GPS. 
• Haver fet alguna competició federativa d’esquí de muntanya. 
• Coneixements bàsics d’ofimàtica. 
• Poder realitzar un itinerari de cursa d’esquí de muntanya d’uns 1.500 m de desnivell 

en 3 h els homes i 3 h 40 m les dones. 
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Avaluació 
Al final de la formació del primer cap de setmana s’haurà de superar una avaluació teòrico-
pràctica i una prova física i tècnica durant la pràctica en cursa. La prova física i tècnica no 
serà superior en dificultat als requisits d’accés.   
 

Tècnics 
Director:  Antoni Massagué 
Àrbitre d’esquí de muntanya de competició  FEEC-FEDME 
Traçador d’esquí de muntanya de competició FEDME 
Instructor d’esquí de muntanya de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya, reconegut per l’Escola 
Catalana de l’Esport 
Director Tècnic Esportiu de la FEEC 
Director del Ral·li d’esquí de Muntanya del CEC 
Director de la cursa vertical Crononúria  
 
Tècnic: Roger Molist 
Àrbitre d’esquí de muntanya de competició FEEC-FEDME 
Traçador d’esquí de muntanya de competició FEDME 
 
 
Continguts 

1. Àmbit federatiu estatal, territorial i autonòmic 
2. El perfil de la formació, competències 
3. Reglament de competició  
4. El traçat i el recorregut 
5. Nivologia i allaus 
6. L’ús del DVA 
7. Pràctiques en cursa 

Total: 21 hores lectives + 1 pràctica en competició oficial 

 
 
Inscripció i termini 
La inscripció i el pagament s’ha de realitzar abans de l’1 de febrer de 2018 a través de la 
plataforma d’inscripcions de la FEEC (http://inscripcions.feec.cat/) i enviant els següents 
documents al correu escola@unioexcursionistavic.org 

- Fotocòpia del carnet federatiu 2018 (habilitat FEDME) 
- Titulació TES d’esquí de muntanya si es disposa d’ella 

 
 
Titulació 
La FEEC estendrà el certificat de “Traçador de competició en esquí de muntanya”, el qual 
serà homologat FEDME. 
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Preu 
El preu del curs és de 185 euros (amb la titulació de TES en esquí de muntanya es 
convalidarà el primer cap de setmana i es reduirà el preu al 50%) 
 
Inclou: 

• Professorat 
• Documentació i dossier del curs 
• Pràctiques durant la competició 

No inclou: 
• Allotjament, manutenció i desplaçaments 
• Material personal; caldrà portar el material i equip adient per la pràctica d’esquí de 

muntanya segons reglament FEEC 
 
 
Contacte i informació 
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
Àrea Tècnica Esportiva 
Rambla, 41 pral. Barcelona - 08002  
Tel: 934 120 777  
joel.vila@feec.cat 
 
Unió Excursionista de Vic 
escola@unioexcursionistavic.org  
 
 
 
 
 
Antoni Massagué 
Director Tècnic Esportiu de la FEEC 
 
Barcelona, 18 de desembre de 2017 
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