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CURS
D’ORIENTACIÓ A
LA MUNTANYA I
INTRODUCCIÓ AL
GPS
08 i 09 de juny 2019

Capacitat: 24 places en lliteres.
Menjador amb llar de foc
Terrassa i servei de bar.
Sala per fer tallers, cursos i xerrades.
Possibilitats de senderisme, BTT, escalada,
canoes, vies ferrades.

Centre Excursionista Tarragona
Tel: 977240250 / 660894138
info@centreexcursionistatarragona.com
www.centreexcursionistatarragona.com
Entitat adherida a la:

Curs dissenyat i impartit per:

Eduard Vizcaya

Cartògraf i Guia de Baixa i Mitja Muntanya

Centre Excursionista Tarragona
c/ St.Antoni Maria Claret, 11, baixos interior. 43002 Tarragona

CURS D’ORIENTACIÓ A LA MUNTANYA I DISPOSITIUS GPS






Qui no s’ha perdut per la muntanya
per un seguit de circumstàncies, la
pluja, torb i la maleïda boira, desconeixement del terreny i una mala planificació i tàctica de la sortida¿?.
Qui no s’ha perdut a la muntanya, per
no portar els mitjans necessaris per
orientar-se ¿?.
Qui va a la muntanya amb mitjans
d’orientació i no acaba de saber fer-los
servir adequadament¿?.

Tot això són alguns dels possibles arguments que podem fer servir per realitzar un
curs d’orientació, però no ens oblidem que
abans que res és un principi bàsic i motiu
imprescindible de seguretat en muntanya
saber orientar-se.

Són, per desgràcia, les diferents actuacions
dels cossos de seguretat i auxili amb les
seves unitats especials de rescat en muntanya, bombers (GRAE), mossos d’esquadra,
guàrdia civil (GREIM) i la Gendarmeria francesa, al cap de l’any arreu de les diferents
serralades, fan balanç de les seves actuacions i el nivell de gravetat dels mateixos, a
través d’aquestes dades sabem que la mala
planificació, el desconeixement del medi, de
les condicions meteorològiques i la falta de
formació en les eines d’orientació o la falta
de les mateixes, són un motiu important
que volem amb aquesta iniciativa formativa, esborrar de les mancances dels nostres
socis i simpatitzants.
CARACTERÍSTIQUES

El curs es realitzarà els dies
08 i 09 de juny de 2019

CURS D'ORIENTACIÓ
Socis CET

30 €

No socis, federats FEEC

40 €

No socis, no federats

50 €

És obligatori estar en possessió de la llicència
federativa de l’any en curs o tramitar una assegurança de dos dies, per aquest fet, han de fer
-se socis de l’entitat com a soci temporal i llavors el Centre Excursionista Tarragona pot
tramitar aquesta assegurança a través de la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Les inscripcions al curs es faran els dimarts i
dijous de 19 a 21h a la secretaria del CET al
nostre local social.
També a través de la nostra web:
https://centreexcursionistatarragona.com/cursos/

TÈCNIC –PROFESSOR

Eduard Vizcaya. Cartògraf i Guia de Baixa i
Mitja Muntanya, és un dels membres més antic
del Club Montsant Orientació, pertanyia a la
junta del club fins fa ben poc. És corredor de
nivell Elit, hi ha estat sots campió d’Espanya en
H21A i Campió de Catalunya Universitari.
És traçador del club, un dels que més en sap i
cartògraf de gran reputació, ha fet molts mapes, tant d’orientació com d’altres tipus, pots
veure
mostres
a
la
seva
web:
www.sportmaps.net.
També ha organitzat infinitat de cursos d’orientació i d’orientació a la muntanya a través de
www.airelliure.net.

CURS D’ORIENTACIÓ I INTRODUCCIÓ AL GPS

Albarca (Cornudella de Montsant) Priorat
Curs amb l’objectiu d’adquirir els coneixements
bàsics per desenvolupar, de manera autònoma,
qualsevol activitat a la natura, competitiva o de
lleure, que impliqui la navegació o desplaçaments
fent ús d’un mapa, una brúixola i tecnologia GPS.
TEORIA

Introducció
Què és l’orientació?
Conceptes bàsics.
Eines per orientar-nos al medi natural
(mapa).
Altres tècniques per orientar-nos.
Mapa
Què és un mapa?
Tipus de mapes.
Conceptes genèrics
Quin tipus d’informació trobem als
mapes.
Editorials.
Conceptes específics
Escala.
Corbes de nivell i equidistància.
Equidistància.
Projeccions geogràfiques
Coordenades. Longitud i latitud.
Brúixola.
Constitució constructiva.
Tipus de brúixola.
Orientació.
Utilització de brúixola i mapa.
Eleccions d’itinerari.
Ortografies.
Projeccions geogràfiques.
Projeccions angulars.
Projeccions rectangulars UTM.
Tecnologies GPS.
Concepte de funcionament.
Aplicació pràctica.
Usos i models d’aparells GPS.
PRÀCTICA

I.- Ruta guiada.
II.-Realització d’una ruta planificada pels alumnes.

