
www.feec.cat 
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353  

 L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoca diferents formacions federatives per aquesta 
primavera. 

- Prova d’accés a monitor de Marxa Nòrdica 

- Curs de Monitor de Marxa Nòrdica 

- Curs Instructor de Barranquisme 

- Bloc Comú 

- Curs d’Equipador de Sala (Routte Setter) 

Les formacions federatives són de caire benèvol i van dirigides a persones sòcies d’entitats i 
clubs excursionistes amb llicència federativa, que ja tenen un bagatge de muntanya i 
concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels instructors d’especialitat, els 
aspirants sempre hauran de ser monitors d’excursionisme i/o instructors d’altres especialitats 
o disposar del bloc comú de muntanya.

L’objectiu d’aquestes formacions, és donar coneixements tècnics i de seguretat per poder fer 
aquest suport en les activitats i a la vegada treballar eines de comunicació i per la dinamització 
de grups entre d’altres continguts, que els dotaran d’experiència personal en aquella disciplina 
en concret. 

La figura del monitor i instructor, és la que dóna suport en la dinamització de les activitats que 
organitzen les entitats excursionistes i a la vegada promou les diverses activitats de muntanya 
que s’hi organitzen.  

Pel que fa a la formació de Monitor de Marxa Nòrdica i Instructor de Barranquisme, aquests 
han de superar, abans o després de la formació específica, un bloc comú general de muntanya 
que els complementarà els seus coneixements per desenvolupar-se per la muntanya de forma 
segura. Aquest pot ser convalidat amb una titulació reglada de muntanya i escalada. 

Podeu trobar tota la informació detallada al web de la FEEC. Per a qualsevol dubte o consulta, 
podeu enviar un correu a area.formacio@feec.cat o trucar al 934 120 777. 
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Cap de l’Àrea de Formació i ECAM 
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