
       
 

 

 

(Recomanem que us llegiu l’annex que ens ha passat l’escola d’esquí per saber quin nivell d’esquí 

teniu) 

 
ANNEX: Escola d’esquí i Surf de neu 

 
L’esquí alpí i el surf de neu són activitats físiques que es desenvolupen en el medi natural i que no només 
requereixen un domini de la tècnica de l’esport, sinó que també demanden un coneixement de l’entorn 
per tal d’escollir les millors pistes pel nivell de cada esquiador/a.  
És per això recomanem que tots el nois i noies agafin a un professor/a d’esquí que els ajudarà a 
progressar en el seu nivell d’esquí sigui quin sigui el seu punt de partida. 
 
Quin nivell d’esquí tinc en aquests moments? 
 

1. Debutant 

o Quin és el meu nivell? 

 Mai he esquiat. O bé, hi vaig anar un cop i no crec que sigui capaç de baixar per una 

pista verda controlant la velocitat en tot moment. 

o Després de 6h de classe serà capaç de... 

 Baixar per una pista verda/blava controlant la velocitat en tot moment 

 Saber com funciona tot el material d’esquí de forma correcta 

 Ser autònom en pistes verdes/blaves en tot moment 

 Conèixer el protocol d’actuació en cas d’accident propi i d’un tercer 

2. Iniciat 

o Quin és el meu nivell? 

 He esquiat algunes vegades. Baixo girant en cunya per pistes verdes/blaves i 

controlo la velocitat la major part del temps. 

o Després de 6h de classe serà capaç de... 

 Baixar per una pista blava/vermella controlant la velocitat sempre 

 Reduir el nombre girs en cunya i augmentar els girs en paral·lel derrapat 

 Ser autònom en pistes blaves/vermelles en tot moment 

 Conèixer el protocol d’actuació en cas d’accident propi i d’un tercer 

3. Avançat 

o Quin és el meu nivell? 

 He esquiat moltes vegades. Baixo fent girs en paral·lel derrapat per pistes vermelles 

sense problemes i sóc capaç de fer algun gir conduït 

o Després de 6h de classe serà capaç de... 

 Reduir el nombre de girs en derrapats i augmentar els girs conduïts 

 Ser autònom en pistes vermelles/negres en tot moment 

 Aplicar noves habilitats quan em trobi salts  o diferents tipus de neu 

 Conèixer el protocol d’actuació en cas d’accident propi i d’un tercer 

4. Expert 

o Quin és el meu nivell? 

 Sóc un esquiador experimentat. Sóc capaç de baixar per qualsevol pista realitzant 

girs conduïts i derrapats a la meva elecció i en tot tipus de terreny i neu. 

o Després de 6h de classe serà capaç de... 

 Haver depurat aspectes tècnics referents a: posició bàsica, presa de cantells, 

angulació, equilibri lateral, anticipació, etc.  

 Realitzar maniobres d’iniciació acrobàtica en el salts: grabs, rotacions, etc. 

 Conèixer el protocol d’actuació en cas d’accident propi i d’un tercer. 



       

 INFORMACIÓ GENERAL: 

- La sortida va adreçada als joves menors de 18 anys, a partir de 1r d’ESO (nascuts entre l’1 de 

gener de 2000 i el 31 de desembre de 2005). 

- Data: dissabte 3 i diumenge 4 de març de 2018. 

- Allotjament: Alberg Abrigall de la Masella - Pistes d’esquí: La Masella (La Cerdanya). 

- Pensió completa: sopar de dissabte, dormir, esmorzar i dinar del diumenge a pistes. 

 

 HORARIS I PUNTS DE TROBADA: 

- Sortida: dissabte 3 de març a les 5.20h de Guardiola de Font-Rubí, 5.35h de Vilobí del Penedès, 

5.45h de Les Cabanyes i 5.50h de Vilafranca del Penedès (parc de bombers). 

- Tornada: diumenge 4 de març a les 20.00h aproximadament, al mateix lloc de la sortida. 

 

 PREUS: (Cal fer ingrés bancari al següent número de compte: ES97 0081 1657 78 0001014709) 

 

PACK BASE (allotjament amb pensió complerta, forfait de 2 dies, assegurança i transport) 93,00 €    

PACK BASE + LLOGUER DE MATERIAL (esquís o snow, botes, pals i casc) 122,00 €    

PACK BASE + CLASSES (debutant/iniciat): 6 hores (3 hores per dia – de 10 a  13) 135,00 €    

PACK BASE + LLOGUER DE MATERIAL + CLASSES 160,00 €    

*Els preus de les classes son per grups. Sinó s’arriba a uns mínims, poden augmentar.   

*Els preus són per les persones empadronades a la Granada. Si el/la jove està empadronat/da a un altre municipi, tots els packs 

 pugen 30€ respecte el preu a dalt estipulat.                  
 

 QUÈ CAL PORTAR? 

Esmorzar i dinar de dissabte, roba d’esquí, ulleres de sol, crema solar, estris d’higiene personal, 

tovallola, sac de dormir o llençols. 

 

 PERÍODE D’INSCRIPCIONS: Del 18 de desembre al 2 de febrer de 2018. De manera presencial al 

Servei Jove de La Granada els dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores. També es pot fer de manera 

telemàtica mitjançat correu electrònic a joventut02@ccapenedes.cat. 
 

 PER FER LA INSCRIPCIÓ CAL PORTAR:  

- La fitxa d’esquí o snow.  

- Autorització paterna degudament signada. 

- Normativa interna degudament signada. 

- La fotocòpia del DNI i Targeta Sanitària del o la jove. 

- Realitzar el pagament corresponent en metàl·lic. 

 

 PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT: 

Podeu contactar amb el tècnic del vostre municipi o al telèfon 628264482, o al correu electrònic 

joventut02@ccapenedes.cat. 

 

 

 

 

 

PLACES LIMITADES!!!!! 

És aconsellable que tothom que 

tingui intenció de participar a 

l’Esquiada vingui a inscriure’s el 

més aviat possible, a partir del 

dilluns 18 de desembre. 



       

 

 FITXA D’ESQUÍ O SNOW DEL PARTICIPANT: 

DADES PERSONALS I FAMILIARS 

 

Nom i Cognoms: ______________________________________________     DNI: ___________________ 

Adreça: ____________________________________  CP: ________  Municipi: _____________________ 

Data Naixement: ____ / ____ / ______   Edat: ______ Telèfon del/la jove: _________________________ 

Correus electrònics: ____________________________________________________________________ 

Telèfons de contacte:  (casa) _____________________   /   (pare) ______________________   

 (mare) ____________________   /   (altres) _____________________ 

 

DADES D’ESQUÍ 

Cal haver llegit l’Annex de l’Escola d’Esquí per omplir aquest apartat

 Debutant                Iniciat                Avançat                Expert 

Vols classes?   SI  ( esquí  /  snow  )   / NO    

Vols lloguer de material?    SI     /    NO    

Lloguer d’esquís: Nº de peu: ________      Alçada: ___________      Casc:     SI        NO                  

Lloguer de snow: Nº de peu: ________      Alçada: ___________      Casc:     SI        NO                  

  

AUTORITZACIÓ PATERNA 

 

Jo, ______________________________________________________ amb DNI __________________ 

autoritzo al meu fill/a a assistir a l’Esquiada Jove del 3 i 4 de març de 2018, i a participar en totes les 

activitats programades en les condicions establertes, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions 

mèdiques que calgui adoptar. 

 

I donat que el Dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la Llei 

5/1982, jo com a pare/mare/tutor autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies o 

altres mitjans de l’Esquiada. 

Signatura del pare/mare/tutor. 

 

 

 

La Granada, a ____ de ____________ de 201__ 

 

OBSERVACIONS 

Escriviu el que considereu que hem de saber els monitors/es sobre el o la jove (medicacions, al·lèrgies, necessitats 

concretes, etc.) 

 

 



       

 AUTORITZACIÓ DE DESCÀRREGA DE RESPONSABILITATS: 

Des de l’organització de l’Esquiada Jove 2018 recomanem a tots/es els/les participants que agafin les 

classes d’esquí perquè els permetrà progressar independentment del seu nivell d’esquí, doncs els 

monitors/es s’adaptaran al nivell del grup, i, a més, fer-ho d’una forma més controlada i segura. 

 

Però en el cas de que el jove o les famílies no vulguin que es realitzin les classes d’esquí sabent el nivell 

d’esquí que té el seu fill/a en la pràctica d’aquest esport, hauran de signar aquesta fulla de descàrrega de 

responsabilitats respecte als organitzadors de l’activitat. 

 

Jo, _________________________________________________ amb DNI ____________________, 

descarrego de qualsevol tipus de responsabilitat a l’organització de l’Esquiada Jove 2018 essent 

coneixedor del nivell d’esquí o snow del meu fill/a _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 
  

 

 

Signatura del pare/mare/tutor. 

 

 

 

 NORMATIVA / FUNCIONAMENT DE L’ESQUIADA JOVE ALT PENEDÈS: 

✓ És obligatori portar el casc ben posat i cordat, i portar els pals ben penjats per no perdre’ls. 

✓ El material llogat és responsabilitat de qui el lloga i en cas de pèrdua, serà aquesta mateixa 

persona qui haurà de pagar el material perdut. 

✓ Cal tenir clar el nivell d’esquí que tenim i actuar en conseqüència. 

✓ No està permès esquiar fora pistes. 

✓ Per esquiar per les pistes cal anar sempre en grup, amb un mínim de tres persones (anant-se 

esperant i vigilant que tothom segueix). 

✓ Durant les hores d’esquí hi haurà un monitor/a del grup per qualsevol cosa que necessiteu, a un 

punt de trobada establert. 

✓ Cal respectar la normativa específica de la casa on ens allotgem. 

✓ Cal estar al cas dels horaris i funcionament que es vagi establint amb el grup durant tot el cap de 

setmana (hores i punts de trobada, etc.). 

✓ No està permès fumar ni beure alcohol. 

✓ El incompliment d’aquesta normativa podrà ser motiu de retirada del forfait. 

Signatura del pare/mare/tutor. 

 

 

 


