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Programa del Curs de Formació  
en línia de Tècnic de Senders FEEC 

 
 
Continguts 
La part en línia es durà a terme a través de la plataforma formativa de la FEEC, que 
aposta per una formació innovadora i de qualitat, que incorpora les eines i materials 
didàctics necessaris per aprendre des d'on vulguis i amb la màxima flexibilitat 
horària. 
 
Els continguts del curs es recullen en 7 mòduls de formació. Aproximadament cada 
setmana s'obriran progressivament els mòduls, per facilitar que l'alumne faci un 
seguiment correcte d'aquest. Cada mòdul comptarà, com a mínim, d'una avaluació. A 
més, alguns docents facilitaran a l'alumne recursos complementaris relacionats amb 
la temàtica a tractar, que ajudin a consolidar i ampliar els coneixements. 
 
La realització del mòdul exigeix una lectura comprensiva, ja que és la base del 
coneixement necessari per desenvolupar l'avaluació correctament. A banda, les 
activitats que cada docent contribuiran a aclarir i consolidar els coneixements 
apresos. 
 
Durant el període lectiu de cada mòdul, el docent estarà a disposició dels alumnes 
perquè aquest realitzi les consultes i consideracions que cregui oportunes, de 
manera que el procés d'aprenentatge es desenvolupi sense problemes. 
 
Al Campus Virtual i al marge de la tasca docent, els alumnes tindran en tot moment 
la tutela d'un tècnic en línia que s'encarregarà de vetllar pel bon funcionament del 
curs (problemes d'accés, descàrrega de temari, fòrums, etc.). 
 
Director del curs: Josep Casanovas i Redondo. 
 
MÒDUL 1: Introducció, història i conceptes generals dels senders 
Professor: Josep Casanovas 
                  Vicepresident segon de la FEEC i Cap de l’Àrea de Territori 
 
MÒDUL 2: Cartografia, GPS i programari especialitzat 
Professor: Manolo Barcia 
                 Tècnic de senders 
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MÒDUL 3: Continguts, elaboració i execució d'un projecte de sender 
Professor: Antoni Pardinilla 
                 Tècnic de senders 
 
MÒDUL 4: Interpretació i divulgació dels senders 
Professor: Josep M. Jerez 

 Tècnic de senders i Representant del Consell de senders de la FEEC de   
 la Regió I – Barcelonès 

 
MÒDUL 5: Impacte socioeconòmic dels senders 
Professor: Lluís Florit 

Tècnic de senders, Representant territorial de la Regió IX i Representant 
del Consell de senders de la FEEC de la Regió IX 

 
MÒDUL 6: El Medi Natural i els senders 
Professor: Joan Casòliva 

 Tècnic del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Servei d’Espais Naturals         
 Protegits) 

 
MÒDUL 7: Règim jurídic dels senders 
Professor: Iñigo Ayllon 

 Llicenciat en dret i dret en esports de muntanya, Tècnic esportiu de  
 muntanya mitjana, Responsable del Comitè de seguretat de la FEDME,  
 membre del Consell Assessor científic de les muntanyes i Monitor  
 d'escalada i alta muntanya de la EAM. 

 
MÒDUL PRÀCTIC: Un cap de setmana. 
 
Conclosa la primera part del curs s'iniciarà un període de pràctiques, en el qual cada 
alumne desenvoluparà dos exercicis pràctics obligatoris, tutelats per un Tècnic de 
Senders. 
 
1. Estudi de manteniment o inspecció tècnica d'homologació: realització d'informe de 
valoració de l'estat d'un sender SL®, PR® o tram de GR® de 10 a 15 km que estigui 
ja marcat. El recorregut serà proposat pel tutor de l'alumne. 
 
2. Elaboració d'un projecte bàsic per la senyalització i homologació d'un sender 
PR®-C o SL®-C o tram de GR® que almenys presenti més de 20 punts d'actuació o 
més de 8 km. L'alumne proposa el recorregut d'aquesta pràctica, assessorat pel seu 
tutor, que haurà de tenir el vistiplau de la direcció del curs. 
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Sobre la designació de tutor, pràctiques, canvis i pròrrogues 
La Direcció del curs assignarà un professor o tutor de pràctiques a cada alumne, 
serà Tècnic de Senders i podrà desenvolupar les seves funcions amb diversos 
alumnes. L'alumne pot demanar, justificadament, el canvi tant de la pràctica com del 
Tutor al director, que decidirà al respecte. 
 
Hi ha la possibilitat de pròrrogues extraordinàries degudes a causes justificades que 
hauran de ser valorades pel director; en aquests casos el tutor assignat en el primer 
moment, queda alliberat de la feina. 
 
El tutor valorarà del treball de pràctiques: 
 

- L'ús de les metodologies pròpies del Tècnic de Senders FEEC. 
- La coherència, estructura i lògica del document i el nivell de llenguatge. 
- La concreció a la resolució del supòsit plantejat 
- L'encert en les formulacions presentades als interrogants de la pràctica. 

 
Un cop culminat aquest procés, després de la indicació del Director del Curs, la 
FEEC emetrà el títol corresponent. 
 
 
Criteris d'avaluació 
Per a l'obtenció de la titulació s'haurà de primer superar satisfactòriament la fase 
teòrica, per això hi haurà dues convocatòries per mòdul, i després de superar la fase 
de pràctiques. 
 
Part teòrica 
Cada mòdul tindrà una avaluació corresponent al seu contingut. Totes es realitzaran 
en línia i els alumnes les tindran disponible a l'obertura de cada mòdul. Sigui quin 
sigui el seu format (remetre un document al docent, realitzar un examen en línia, 
etc.), es donarà com a termini per al seu lliurament, la finalització del període lectiu 
del mòdul a les 23.55 hores. 
 
Cada alumne podrà entregar únicament un document, de manera que recomanem 
una revisió completa abans de remetre-ho al docent per a la seva correcció. 
S'avisarà a l'alumne dels canals corresponents a seguir per procedir a les 
avaluacions dels mòduls. 
 
La correcció es realitzarà mitjançant una nota numèrica o la fórmula APTE / NO 
APTE. La nota final, independentment de la metodologia d'avaluació de cada mòdul, 
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només s'assolirà si es superen amb suficiència tots i cadascun dels mòduls que 
formen part del temari. Per facilitar el seguiment del curs, s'obrirà un període 
extraordinari d'avaluació per recuperar aquells mòduls que un alumne hagi suspès, 
que serà a dates anteriors a la fase presencial. S'avisarà del seu inici a través de la 
plataforma. 
 
Part pràctica 
La part pràctica serà avaluada pel tutor corresponent assignat a cada alumne, 
segons les directrius de la direcció del curs. El tutor avaluarà el document lliurat per 
l'alumne atenent a diversos paràmetres com són: 

- La subjecció objecte de la pràctica. 
- La presentació, nivell de llenguatge, coherència, estructura, etc. 
- L'ús de tècniques i metodologies pròpies del tècnic de senders. 
- L'adequació i efectivitat de les propostes i/o decisions presentades. 

 
El tutor de pràctiques podrà retornar els documents a l'alumne sol·licitant ampliació, 
rectificació, etc. de parts d'aquest. Aquest fet no té conseqüències. 
 


