
CURS DE PRIMERS AUXILIS 
19 i 20 de novembre 

Apte per tothom 

ORGANITZA: 
AMB EL SUPORT DE: 



PRESENTACIÓ: Formació dissenyada per a muntanyencs experts i novells que volen obtenir 

uns coneixements bàsics de seguretat i primers auxilis en el medi natural. 

 

OBJECTIUS I CONTINGUTS: L'objectiu principal d'aquest curs és dotar a l’alumne dels conei-

xements i de les capacitats que el permetin atendre de manera eficaç amb un mínim de co-

neixements qualsevol incidència de tipus sanitària en el medi natural.  

Es tractaran temes com els accidents, perills i riscos del medi, farmaciola, com actuar en  un 

accident, cures i immobilitzacions bàsiques, orientació bàsica, supervivència, etc. 

 

EQUIP I MATERIAL PER CURSETISTA: No hi ha cap tipus de material a aportar per el cursetis-

ta a part del individual (roba, calçat còmode, aigua, menjar, etc.) 

 

NORMES DEL CURS : Places: de 6 a 12 cursetistes. Si no s’arriba a 6 el curs pot ser suspès o 

bé, els cursetistes pagar la diferencia dels restants. 

Cal tenir la llicència federativa anual de la FEEC adient a l’especialitat o tramitar-ne una lli-

cència temporal. L’edat mínima 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar l’auto-

rització signada de la tutela i adjuntar fotocòpia del DNI (tutors). 

La direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst si les condicions meteo-

rològiques ho aconsellen.  

El participant assumeix doncs els possibles riscos que això comporta i es compromet a seguir 

les instruccions que en cada moment se li doni per part del professorat. 

Els viatges, àpats, eventual lloguer de material i pernoctacions aniran a compte de l’alumne.  

Als socis de l’entitat se’ls proporcionarà material de forma gratuïta. 

AGRUPACIO EXCURSIONISTA DE 

MARTORELL 
 

Apartat de correus 87 

08760 - MARTORELL 

 

https://aem.amartorell.com/ 

 

excursionista.martorell@gmail.com    //  645 437 944 

PROGRAMA: 

19 de novembre:  Teòrica al local pel matí. Pràctica per la tarda, lloc a determinar. 

20 de novembre:  Sortida pràctica: Lloc a determinar. 

DIRECTOR: Miquel Batriu 

Tots els instructors són membres de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya-ECAM. 

DRETS D’INSCRIPCIÓ:  

 50€ per alumne. És important tenir llicència FEEC, si no s’ha de tramitar una llicència tem-

poral a un cost de 15€ cap de setmana. 

Associats AEM 40€ de descompte 

INSCRIPCIONS: Fins el 13 de novembre de 2022 per e-mail a l’entitat o WhatsApp. 


