
Curset d’iniciació 
Esquí de muntanya 
 
     
 

 

 



Com és la nostra formació? 

 

 
Organitzem un curs d’iniciació a l’esquí de muntanya per totes aquestes persones que volen 
sortir de les pistes d’esquí per descobrir els racons salvatges de la muntanya. 
 
El nostre objectiu és ensenyar-vos tot sobre el mon de l’esqui de muntanya: el material i el seu 
us, les tècniques especifiques, el pas alternatiu, la utilització dels bastons, els recursos per la 
baixada, etc.  
 

 
 



Contingut del curs 

 
Primer dia 
El primer dia serà una introducció a l’esquí de muntanya, ens passarem  una hora a l’interior per 
fer les explicacions i després anirem a practicar en un terreny fàcil. Aquest és el contingut que 
veurem durant el dia: 
- explicació del material específic d’esquí de muntanya (botes, esquis, pells, pals, ganivetes, 
fixacions, ...) 
- explicació del material específic de seguretat (us aconsellem realitzar el curs de seguretat 
prèviament a aquesta formació: https://www.naturaiaventura.ad/curs-seguretat-allau-dva-sonda-
pala ) 
- col·locació material (botes, fixacions, dragoneres, ...) 
- demostració i practica del pas alternatiu (aprendre a coordinar correctament tronc superior i 
inferior) 
- Primeres conversions en el pla 
- Realització del canvi ascens/descens 
- Identificació del errors a la baixada i recursos 
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Segon dia: 
En el segon dia anirem directament a fer una sortida i posarem en practica tot lo après el primer 
dia. Serà una sortida una mica més llarga, anirem a fer un cim fàcil. Aquest és el contingut que 
veurem durant el dia: 
- Optimització del pas alternatiu 
- Primeres conversions en pendents fortes 
- Pràctica de col·locació de les ganivetes 
- Tècniques de baixada i recursos per neus difícils 
 

 



Material 

 

 
 
Material tècnic: 
- material de seguretat: DVA, pala i sonda 
- esquis de muntanya, pells de foca, botes 
i bastons 
- casc 
- ganivetes 
 
Material personal: 
- motxilla (aproximadament 30 litres). 
- pantaló de muntanya calent i 
impermeable o  pantaló de muntanya 
calent + cobre pantaló impermeable (tipus 
Gore Tex) 
- samarreta tèrmica transpirable, polar i 
abric de muntanya impermeable (tipus 
Gore Tex) 
- gorro 
- 2 pars de guants (uns normals i altres 
molt calents) 
- buff (braga protectora del coll i boca) 
- ulleres de sol + mascara d’esquí 
(important) 
- crema solar 
- cantimplora (o termo pels dies de fred) 
menjar i aliments energètics (fruits secs, 
barres cereals…..)  



Informació 

 

 

 
Dates: 13 de gener del 2019 i 20 de gener del 2019 
 

Tarifa: 120€/persona 
 

Inscripcions: https://www.naturaiaventura.ad/product-

page/curs-iniciacio-esqui-de-muntanya-guia 
 

Punt de trobada i hora: 
13 de gener: hotel del Peretol a les 9h00 
20 de gener: finals de la carretera de Ransol a les 9h00 
 

Inclou: 
La prestació del guia durant els 2 dies 
 

No inclou: 
-  Assegurança (veure aquí: 
https://www.naturaiaventura.ad/asseguranca-activitat-
muntanya-guia ) 
-  El material de seguretat (us podem facilitar el 
lloguer) 
-  El material d’esquí de muntanya (us podem facilitar 
el lloguer) 
 
Per més informació: 

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

 
 

https://www.naturaiaventura.ad/product-page/curs-iniciacio-esqui-de-muntanya-guia
https://www.naturaiaventura.ad/product-page/curs-iniciacio-esqui-de-muntanya-guia
https://www.naturaiaventura.ad/asseguranca-activitat-muntanya-guia
https://www.naturaiaventura.ad/asseguranca-activitat-muntanya-guia
mailto:patrickperisse@hotmail.com

