
                                                                                                  
 

 
 

 
 
 
Títol de l’activitat Iniciació al piragüisme d’aigües braves (per la família 

d’activitats físico-esportives) 
Codi 0000300020 
Nivell educatiu FP Modalitat Presencial 
Hores presencials 30 Hores certificades 30 

 
PROFESSORAT 
 
 
Dani Moreno Alonso.  
 

 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Curs d’iniciació a les aigües braves. Pensat per a que els professors de cicle 
puguem fer un acompanyament als alumnes quan realitzen activitats de piragua. 
 

 
 
CONTINGUTS 
 

 

 Preparació d'equips i recursos per a rutes en el Medi natural aquàtic. 

 Preparació d'embarcacions. 

 Adaptació de les tècniques de navegació. – Piragües - 

- Anàlisi del tram de navegació i dels elements físics de l'entorn. Propulsió i resistència a l'avenç. 

- Accions tècniques fonamentals amb embarcacions propulsades per pales o aletes . 

- Identificació dels indicis naturals i anàlisi de les característiques hidrogràfiques dels diferents 
tipus de medis aquàtics navegables. 

- Utilització de les accions tècniques en funció de la dificultat. Equilibri, propulsió i conducció. 

- Maniobres i trajectòries amb embarcacions propulsades per pales. 

- Rutes de seguretat alternatives.  

- Adaptació de les tècniques de navegació a persones amb limitacions en la seva autonomia 
personal. 
 

 Tècniques de guiatge de grups en el Medi natural aquàtic. 

 Tècniques de rescat i evacuació en el Medi natural aquàtic. 

 Avaluació de les rutes pel Medi aquàtic. 

 



                                                                                                  
 

 
 

 
 
OBJECTIUS 
 
 
1. Preparar els equips i recursos per a rutes en el Medi natural aquàtic, indicant 

els procediments per comprovar el bon estat i la funcionalitat dels mateixos. 

2. Preparar l'embarcació, indicant els procediments per assegurar el bon estat i 

la funcionalitat dels elements i components de la mateixa. 

3. Adaptar les tècniques de navegació, relacionant-les amb les condicions 

meteorològiques i les característiques del medi. 

4. Aplicar tècniques de guiatge de grups per un itinerari en el medi natural 

aquàtic, adequant-se als perfils dels usuaris, el medi i els recursos. 

5. Aplicar tècniques de rescat i evacuació en el Medi natural aquàtic, seguint els 

protocols dels plans de seguretat i emergència. 

6. Valorar les rutes en el Medi natural aquàtic, analitzant les dades recopilades. 

 

 
 
OBSERVACIONS 
 
En el cas d’excés de inscripcions (15) es prioritzarà el professorat de cicles del 
departament de fisicoesportives 
 

 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT 
 
 
 
LLOC DE REALITZACIÓ  
 
Lloc: INS Mollerussa 

(presentació i part teòrica) 
Carretera de Torregrossa, km 1,9 
25230 Mollerussa 

 Ponts 
(part pràctica) 

 
 

 

30 hores. 3 dies de 10 hores, distribuïts en 5 hores al matí i 5 hores a la tarda 
dels dies 25, 26 i 27 de juny.  
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