Formació Seguretat i Allaus
Nivell 1

Perquè formar-se?
La muntanya a l’hivern presenta nombrosos riscos que no son evidents de conèixer i gestionar
per poder progressar en seguretat. Am l’ajuda d’un professional, avançareu més ràpidament en
els vostres coneixements que d’una manera autodidacta i a més ho fareu amb seguretat.
La utilització de les tecnologies de recerca amb DVA no son gens intuïtives. La formació és un
passatge obligatori per poder aprendre correctament les tècniques i rescatar víctimes en un
temps mínim.

Com és la nostra formació?
El nostre objectiu és transmetre-os una informació senzilla i entenedora per tothom. Per això, en
el nivell 1 donem una explicació bàsica del medi hivernal i dels seus riscs però sobretot ens
focalitzem en com rescatar una víctima d’allau. El formador té molta experiència en la docència
de cursos de seguretat i us assegurem que al final del dia sabreu perfectament rescatar utilitzant
el DVA, sonda i pala.
Durant el matí fem una teòrica donant explicacions sobre el medi i les tècniques de recerca
utilitzant un dossier que us entreguem, dibuixos, vídeos, etc. A la tarda, anem a fora i realitzem
diferents tallers de practica: recerca minuciosa amb DVA, sondatges, palatges, etc.

El curs
9h00-10h45:
- presentacions, briefing i entrega de la documentació
- coneixement bàsic dels tipus de neus
- coneixement bàsic dels tipus d’allaus
- aprendre a llegir un BPA (butlletí de perill d’allau) i
escala europea de perill d’allaus
- conductes a tenir en cas d’allau
10h45-11h00:
- pausa amb cafè, te i galletes
11h00-12h30:
- coneixement del funcionament del DVA
- posicionament corporal del DVA
- tècniques de recerca amb DVA, sonda i pala
12h30-13h00:
- Protocol de verificació de grup DVA
- desplaçament fins al lloc de pràctica i dinar
(preveure entrepà)
13h00-16h00:
- Taller de practiques reals de recerca amb DVA
- Taller de tècniques de sondatge
- Taller de tècniques de palatge
16h00-16h30:
- Desplaçament de tornada
16h30-17h00
- Debriefing
- Entrega dels certificats

Material
Material a preveure:
- Motxilla
- Pantaló de muntanya d'hivern
- Samarreta tèrmica primera capa
- Folre polar o similar com a
segona capa
- Capa externa calenta i talla vents
- Ulleres de sol i màscara
- Guants, gorro i buff
- Menjar i beguda
Material tècnic:
- Material de seguretat (DVA,
Sonda, Pala)
- Pels que venen amb esqui de
muntanya: complert d’esquí de
muntanya
- Pels que venen amb raquetes:
botes molt calentes i polaines
- Pels que venen només amb
botes:
- botes molt calentes i polaines

Informació
Carga horària: 8 hores
Suports pedagògics:
- Dossier
- Sala de curs
- Vídeos
Tarifa: 65€/persona
Dates: 5 de gener del 2019 i
16 de febrer del 2019
Inscripcions pel 5 de gener:
https://www.naturaiaventura.ad/pro
duct-page/curs-seguretat-i-allaus

Inscripcions pel 16 de febrer:
https://www.naturaiaventura.ad/pro
duct-page/curs-seguretat-DVAsonda-pala-guia-muntanya

Per més informació:
Natura i Aventura
patrickperisse@hotmail.com
Téléphone: +376 349542

Inclou:
- Dossier personal de formació
- La prestació d’un guia formador durant 8 hores
- Begudes i galletes durant la pausa
- Certificat d’assistència
No inclou:
- El material de seguretat (DVA, sonda, pala). Però us
podem facilitar el lloguer si necessiteu.

