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CURS DE GUIA PER ESPORTISTA AMB DISCAPACITAT VISUAL  D’ESQUÍ ALPÍ 
 
 
Dins del marc del conveni entre la Federació Catalana d’Esports d’Hivern i Les Federacions amb 
esportistes amb Discapacitat de Catalunya per a la integració dels esportistes i la promoció esportiva. Ens 
complau presentar el curs de guies d’esquí alpí per a esportistes amb discapacitat visual que la FCEH i la 
Federació Catalana per a Cecs i Deficients Visuals, organitzen el 16 i 17 de desembre.  
 
PROGRAMA 
Divendres 16 de desembre de 17 a 20:30 hores 
Teòric  
Seu de la ONCE C. Sepúlveda 1 de Barcelona 

Dissabte 17 de desembre de 08:30 a 18 hores 
Pràctic  
La Molina 

 
Per completar el curs caldrà assistir com a guia a una jornada del calendari de la FCECS de la temporada 
2016-17. Es farà arribar el calendari als alumnes durant  la formació. “  
 
Per poder fer la practica en alguna d’aquestes activitats,  s’ha de tramitar la llicencia amb la FCECS, 
aquesta no tindrà cap cost pel guia.  També informar-vos que les despeses generades en aquestes 
jornades tals com viatge,  allotjament, menjars i forfait  seran coberts per l’ entitat adient.  
   
 
INSCRIPCIONS: Omplir la fitxa adjunta i fent-la arribar a info@fceh.cat abans del 7 de desembre. 
 
Es valoraran les sol·licituds d’inscripció sobre 40 punts: 

• 5 punts “Per què vols fer aquest curs?” 
• 5 punts “Què esperes del curs? 
• 10 punts “Titulació Acadèmica”     
• 10 punts “Titulació Esportiva”      
• 10 punts “Currículum professional”  

 
Es valoraran també positivament els candidats que tinguin coneixements d’snowboard  ja que s’està 
treballant en un projecte específic d’aquesta modalitat esportiva.  
 
S’informarà del llistat d’ admesos el dia 9  de desembre 
 
Preu del curs: gratuït (no inclòs el forfait que s’oferirà a un preu especial) 
Places: 12  
Imprescindible estar federat  
 
CERTIFICAT: Als assistents del curs se’ls hi farà entrega d’un certificat de l’Escola Catalana de l’Esport. 
Hauran d’haver assistit almenys al 80% de les hores, teòric/pràctiques i haver realitzat una jornada com a 
guia..  


