
1.- Nom de l'activitat i currículum de la persona i/o entitat que la presenta

Cursos d'assegurança i tècnica de seguretat

Som el Grup de muntanya Jove, tenim experiència en la posada en marxa d'activitats d'escalada.

2.- Objectius de la mateixa

- Aprendre protocols seguretat
- Controlar tema assegurança en eixides a la muntanya

3.- Contingut concret de la proposta i metodologia a utilitzar per a desenvolupar-la

- Protocols seguretat
- Tipus assegurança
- Tècniques bàsiques de primers auxilis
- questions de seguretat al treballar amb joves

4.- Públic al qual va dirigit (xiquets/es, adolescents, joves, adults...) 

Dirigit a joves

5.- Organització de la mateixa: durada i periodicitat, possibles horaris, nombre mínim i 
màxim de participants...

Dos dissabtes de gener (proposta 23 i 30 gener de 9 a 14h) 
Participants 17 a 20 persones



6.- Recursos necessaris: espai i equipament, i pressupost

Necessitem una sala per a fer el curs i ajuda en la difusió. Com a grup, volem traure pasta per a 
fer més activitats al poble, el pressupost és el següent:

- Curso de formació en seguretat, impartit per professionals de la materia 500€ 

7.-Proposta de finançament: quant necessites per a tirar endavant la proposta? Quant 
pagarà cada assistent al taller?

  Ingressos

Cost del curs per l'alumne 30€

Els diners de benefici del curs una vegada coberts les despeses, serien per al grup de muntanya per
a comprar material per al grup. 

Les propostes seleccionades seran d'acord amb tres criteris:

1.- Adequació als objectius marcats i capacitat de qui presenta la proposta (apartats 1, 2, 3, 4): 20 punts
2.- Viabilitat econòmica i organitzativa (apartats 5, 6, 7): 20 punts

3.- Els projectes que superen els 20 punts en aquesta valoració passaran pel tercer criteri de valoració:
l'oferta d'aquestes activitats al poble. Seran escollides aquelles a les que s'apunte un número mínim que

faça comparativament rendible l'activitat.


