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OBJECTIUS I CONTINGUTS DEL 

CURS DE VIES FERRADES 

 

OBJECTIUS 

Conèixer el material bàsic per realitzar les activitats en el 

medi natural. 

Conèixer el material bàsic i específic per a realitzar una 

ferrada. 

Conèixer la utilització del material bàsic i específic per a 

realitzar una ferrada. 

Sentir-se còmode i segur en la utilització del material bàsic i 

específic en la progressió de la ferrada. 

Aprendre a valorar l’estat del material instal·lat de la 

ferrada. 

Aprendre les tècniques bàsiques del ràpel. 

Aprendre a realitzar instal·lacions bàsiques. 

Aprendre els nusos bàsics en escalada 

Aprendre a planificar una sortida.  

Aprendre a realitzar les maniobres per ajudar i socórrer a un company. 
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TENIR LA CAPACITAT PER A REALITZAR UNA FERRADA AMB 

SUFICIENCIA I AUTONOMIA 

 

 

MATERIAL BÀSIC 

Arnès. Casc. Dissipador d’energia.  Cap d’ancoratge. Motxilla. Farmaciola. 

Guants. Roba d’abrigar. Frontal.  Aigua. Menjar. Mapa i brúixola.... 

MATERIAL ESPECÍFIC 

Les cordes. Bloquejadors. Asseguradors. Rapeladors. Mosquetons. Politges. 

Anelles cosides. Cordinos. Cintes exprés. Material equipament. Navalla... 

RÀPEL 

Posicionament del cos. Posicionament de les 

mans i braços. Assegurar-se en capçalera. 

Muntar una  instal·lació: en ancoratges 

naturals, en el material de la mateixa via 

ferrada. Recuperació de les cordes. Baixar una 

vertical: en clàssic,  en ràpid, en vertaco, ràpel 

auto assegurat. Bloquejar la corda al llarg del 

ràpel. Assegurar des de capçalera. “treu pors”. 

Maniobres en capçalera. Fraccionaments. 

 
 



 

www.cataloniaadventures.com  938904514 – 687409635 Sarriera, 58 Vilafranca del Penedès – Barcelona) 

NUSSOS 

Vuit doble. Cua de vaca. Ballestrinca. Dinàmic. 

Alosa. Pescador. Machard. 

 

 

 

MANIOBRES ESPECIALS 

Assegurar al primer de corda. Assegurar al segon de corda. Ancoratges naturals 

i mecànics. El factor de caiguda. La cadena de seguretat. Ajuda en ascens i 

descens. Realitzar polispastos (P2 – P3). Muntar un passamà. Dirigir les cordes 

en ascens i en descens. Com assegurar en un pont. Ràpel assistit. 

 

RECURSOS PER LA PROGRESSIÓ 

Utilització del cap d’ancoratge. Utilitzar el 

machard en ascens, en descens i en 

travessia.  

 

 

A TENIR EN COMPTE 

Zona d’espera. Arribada a la ferrada. Altres grups en la ferrada. Disposició del 

grup. Comunicació canvi de tram. Distància de seguretat en ascens. 

Reagrupaments en la ferrada. 

RESSENYES 

NORMATIVA MATERIAL - EPIS 

LEGISLACIÓ 

 

 

 


