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Organitza:
C.C.E. La Foradada

Presentació. L'orientació és una de les 
tècniqcues específiques més bàsiques 
de l'excursionisme i ens ajuda a realitzar 
excursions amb garanties d'èxit tot 
coneixent millor la nostra geografia. 
També ens proporciona seguretat.

Inscripcions i consultes.
Mingo Curto
mingo@ccelaforadada.cat
mòbil: 630633169

Per qué cal formar-se. 
Durant una excursió hen de prende les 
decisions adeqüades en cada moment.

Per aconseguir-ho hem de saber 
interpretar els mapes i ens cal saber 

utilitzar la brúixola.
Hem de seguir una ruta i... sabem utilitzar 

un GPS?
Quan anem per la muntanya  hem de 

saber situar-nos en el mapa. Ho sabem 
fer?

En cas d'agafar-nos la boira o que se'ns 
faci de nit sabrem trobar la direcció cap on 

hem d'anar?

Instruments per l'orientació. 
El mapa amb escala entre 1/1000- 1/40000 
La brúixola amb escalimetre i limbo mòbil 

L'altímetre com a complement
El GPS amb mapes i tracks
Regle graduat, llapis i goma
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Lloc del curs
El Maset
CCE La Foradada
C/Ribera d'Ebre 16
43540 – Sant Carles de la Ràpita
centreexcursionista@ccelaforadada.cat
Www.ccelaforadada.cat

Drets d'inscripció
Subvencionat pel CCE La Foradada 
20€ per socis del CCE La Foradada
40€ per als no socis
(afegir 5€/dia per assegurança no federats) 
Grup mínim 6 persones
La inscripció es farà enviant un correu al 
email mingo@ccelaforadada.cat

No inclou
Els desplaçaments
El menjar i el beure

Material a portar. 
Equipament comode per caminar per 
muntanya, paravent, crema solar, ulleres i 
gorra.
Brúixola de base plana (tipus transparent 
amb escalímetre.
GPS (si en teniu). 

Material aportat per l'organització. 
Mapes de la zona, 
material gràfic per a pràctiques, 
Es posaran brúixoles i GPS a disposició del 
curs

Normativa del curs. 
-Places: limitat a 16 cursetistes. 
-Caldrà tenir la llicència esportiva de la 
FEEC any 2014 o tramitar una assegurança 
temporal pels dies del curs (5 € x dia). 
-Edat mínima 16 anys. Els menors de 18 
anys hauran de presentar l’autorització 
signada pels pares o tutors. 
-La direcció del curs es reserva el dret de 
modificar el programa, si les condicions 
meteorològiques ho aconsellen. 
-Els viatges i els àpats aniran a compte de 
l’alumne. Ràtio instructor/alumne. 

1 instructor per cada 8 alumnes. 

Objectius del curs
Conèixer i practicar les tècniques 
d'orientació amb mapa i brúixola.
Coneixement bàsic del GPS.
Importancia de preparar les sortides.

Programa 
Dissabte de 9:00 a 17:00
9:00 Introducció i presentació
-Cartografia bàsica
-Instruments d'orientació
-Treball amb mapa i brúixola
-Tècniques d'orientació
13:00 Dinar
-Usos del GPS
-Treball amb GPS i mapes
-Preparar la sortida del diumenge

Diumenge de 8:00 a 17:00
8:00 Sortida pràctica al Montsià 

mailto:centreexcursionista@ccelaforadada.cat
http://Www.ccelaforadada.cat/
mailto:mingo@ccelaforadada.cat

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

