ENTITATS DE LA REGIÓ VII:
AL-PI-NISME CLUB ESPORTIU – ASS. D’ESP. DE MUNTANYA DE CAPELLADES –
ASS. CENTRE EXCTA. DE LA LLACUNA (SE) – CLUB EXCTA. ANOIA – CLUB EXCTA.
UECANOIA – CLUB NATACIÓ IGUALADA (SE) – COLLA EXCTA. DE VILANOVA –
ESPELEO GRUP ANOIA (EGAN) (SE) – GRUP DE LLEURE LA CLAU (SE) – CENTRE
EXCTA. BALSARENY – CENTRE EXCTA. CARDONA – CENTRE EXCTA. COMARCA
DE BAGES – CENTRE EXCTA. MONTSERRAT – CENTRE EXCTA. MURA – CENTRE
EXCTA. NAVÀS – CENTRE EXCTA. SANT VICENÇ CASTELLET – CENTRE EXCTA.
SÚRIA – CLUB CENTRE EXCTA. AVINYÓ – CLUB CENTRE EXCTA. PONT DE
VILOMARA - CLUB ESP. 2X2 SANTPEDOR – CLUB EXCTA. BANDOLERS DE SANT
FELIU SASSERRA – CLUB EXCTA. CALLÚS – CLUB MUNTANYENC MONISTROLENC
– FOMENT ARQUEOLÒGIC EXCTA. SALLENTÍ – ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS
DEL BERGUEDÀ – ASS. EXCTA. LILLET – ASS. MUNTANYENCS BERGUEDANS –
CENTRE ALPÍ GIRONELLA – CENTRE QUITXALLA EXCURSIONISTA – CLUB ESQUÍ
BERGUEDÀ (SE) – CLUB EXCTA. I D’ACTIVITATS ESPORTIVES PIOLET NEGRE –
UNIÓ EXCTA. DE CATALUNYA BAGÀ – ASS. EXCTA. CASTELLTERÇOL – CLUB
EXCTA. MOIANÈS INDEPENDENT – CLUB EXCTA. OLÓ – CENTRE EXCTA.
SOLSONÈS – CLUB EXCTA. PRE-PIRINEU.

JORNADA D’INICIACIÓ DE GPS
ORGANITZA:

19 d’octubre

AMB EL SUPORT DE :

CURSOS PROMOCIÓ 2019

PRESENTACIÓ
Per a orientar-nos a la muntanya són imprescindibles el mapa i la brúixola però
cada cop més, és útil fer servir també, el GPS.
Aquesta jornada està dedicada a fer servir el GPS per orientar-nos a la muntanya.

OBJECTIU
- Conèixer i practicar les utilitats bàsiques del GPS.
- Utilitzar el GPS per a preparar sortides i orientar-nos a la muntanya.
- Introducció als programes de PC per a conectar amb un GPS.
CONTINGUTS
- Funcionament i conceptes del Sistema de Posicionament Global.
- Configuració i funcions generals dels dispositius GPS.
- Conceptes sobre els mapes i els itineraris.
- Operacions a fer abans de cada sortida.
- Operacions que podem fer i dades que podem obtenir amb el terminal de GPS.
- Preparació d’un itinerari al PC i transferència al GPS.
- Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts.
- Dissenyar un itinerari: determinar punts, crear una ruta, fer un track. Com anar
a un lloc determinat i com tornar enrere.
- Seguir un track, interpretar la informació, marcar i localitzar punts.
MATERIAL A PORTAR
- Si es té, GPS propi, l’aplicació instal·lada al mòbil, l’ordinador portàtil.
NORMATIVA DEL CURS
- Places: mínim 8, màxim 16 cursetistes. Els inscrits han de ser múltiples de 8, si
s’ha arriba a 8 alumnes, s’han d’apuntar en llista d’espera fins arribar a 16
alumnes.
- Cal tenir la llicència federativa anual de la FEEC 2019 adient a l’especialitat o
tramitar-ne una de temporal (aprox. 5€).
- 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.
- 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 aniran a compte de l’alumne.

GRUP DE LLEURE LA CLAU (SE)
Avda. Pietat, 42 (Centre Cívic de Fàtima)
08700 Igualada
938050561
http://www.gruplaclau.org
gruplaclau@gruplaclau.org
PROGRAMA
OCTUBRE
Dissabte 19

Sessió teòrica-pràctica de 9:00 h a 18:00 h. Lloc: al local
social de l’entitat.

DIRECTOR: David Boix
Tots els instructors son membres de l´Escola Catalana d’Alta Muntanya - ECAM.
DRETS D’INSCRIPCIÓ: Subvencionat per la FEEC
35 € per alumne amb llicència federativa anual de la FEEC.
42 € per alumne sense llicència federativa anual (a aquest preu s’haurà d’afegir
el cost de la llicència temporal).
Subvenció “Dona i Esport”: Les dones amb llicència federativa anual de la FEEC
adient a l’especialitat podran demanar la subvenció “Dona i Esport” i se’ls hi
retornarà aproximadament el 20% de la inscripció.
INSCRIPCIONS: Fins el dia 17 d’octubre a la seu de l’entitat.

