
 
 

 

CICLEFORMATIU DE CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS 

FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL 

DE L’IES LLORENÇ GARCIAS I FONT 

 

PLA D’AUTOPROTECCIÓ  

 
Introducció. 

 

El Cicle Formatiu de Conducció d’ActivitatsFisicoesportives en el Medi Natural 

AFD21 i el Cicle Formatiu de Tècnic en Activitats Físiques i Animació Esportiva AFD31 

consten d'uns mòduls amb uns continguts pràctics que per les seves característiques (materials 

i equipaments, llocs i terrenys de pràctica, tècniques d'execució, mitjans de desplaçament, 

etc.) tenen uns riscos associats al seu desenvolupament que poden acabar en accidents i 

provocar lesions importants. 

 

El desplaçament a peu per zones muntanyoses, realitzar itineraris a bicicletes,  

l'equitació i, la pràctica d’activitats aquàtiques i nàutiques duen associat aquest aspecte 

negatiu però inherent a tota pràctica esportiva a la natura que compromet la seguretat i la 

integritat física dels alumnes i professors practicants.  

  

Quan aquestes activitats no quotidianes se converteixen en habitualsse poden produir  

entre altres caigudes, impactes, contusions, ferides, hemorràgies, fractures, deshidratacions, 

cops de calor, accidents aquàtics, etc. Per una altra banda hem de destacar, que el fet d’haver 

de realitzar les activitats fora del centre educatiu i que suposen desplaçaments per diferents 

vies (urbanes, carreteres, camins, via verda i rutes de muntanya) amb transit d’altres vehicles 

implica que els accidents de trànsit també estiguin presents entre els riscos reals que hem 

d’assumir. 

 

Tenint en compta que els riscos en major o menor mesura, són inherents a tota activitat 

física i que el risc “cero” no existeix, el desenvolupament de les activitats organitzades no 

poden assumir un risc il·limitat, els professors tenen l’obligació de garantir la salut i la 

seguretat dels alumnes duent a terme les activitats programades de manera responsable i 

tenint en compta totes les circumstàncies que poden comprometre la integritat física dels 

alumnes i la seva pròpia. 

Conscients d'aquesta problemàtica, és pel que el Departament dels Cicles Formatius 

AFD21 i AFD31 elabora aquest Pla d’Autoprotecció com a document que serveixi de 

reflexió, de guia i de manual per minimitzar aquests riscos en la pràctica de les activitats 

físiques en el medi natural realitzades per alumnes i professors. 

 



 
 

 

 Aquest document s’ha d’emprar també com a eina pedagògica dels alumnes per tal 

que sàpiguen valorar la prevenció, el respecte a les normes, com identificar els perills, com 

actuar en situacions de risc, i en general assimilar qualsevol aspecte que pugui ser útil per la 

seva formació com a alumne, professional i ciutadà responsable.  

 

Pla d'Autoprotecció 

 

El Pla d'Autoprotecció és un document elaborat amb l'objecte de prevenir i controlar 

els riscos sobre els alumnes i professors del cicle formatiu AFD21 i AFD31 a l’hora de dur a 

terme les activitats pràctiques dels mòduls lectius que per la seva especificitat i naturalesa, 

tenen inherents major possibilitat d’accidentalitat.  

 

El Pla d'Autoprotecció aborda la identificació i avaluació dels perills, les accions i 

mesures necessàries per a la seva prevenció i control, així com les mesures de protecció i 

altres actuacions a adoptar en cas d'emergència. 

 

Els professors responsables dels mòduls pràctics són conscients de que la Prevenció 

és la clau per a minimitzar els accidents i les seves conseqüències, per aquest motiu 

identificarem les activitats de risc relacionades amb els mòduls de senderisme, bicicletes, 

equitació i activitats aquàtiques donant una sèrie d’instruccions, indicacions i consells per a 

tal que fer front a aquestes pràctiques amb les mesures que garanteixin la seguretat del 

participants. 

 

 La Responsabilitat de l’alumnat a l’hora de seguir les indicacions dels professors i les 

normes establertes és un altre factor determinat per a evitar o reduir l’accidentalitat descrita. 

Els alumnes han de portar la indumentària adient i els materials necessaris per a realitzar les 

activitats amb les condiciones més correctes de pràctica. Han d’estar pendent en tot moment 

de l’entorn i les circumstàncies, i han de ser conscients de la importància que té el 

compliment estricte de les indicacions dels professors i de les normes de seguretat a l’hora 

d’evitar els accidents. Els professors seran insistents en aquest aspecte i exigiran la 

col·laboració dels alumnes i el seguiment escrupolós de totes les normes i mesures 

preventives que en aquest document figuren. 

 

 Aquest Plaesta obert acanvis i modificacions,s’ha d’anar adaptant a les circumstàncies, 

activitats, alumnat i a altres factors que puguin requerir la seva revisió. 

 

Per tal de que sigui un documentpràctic i resolutiu la direcció del centre, els professors 

afectats, els alumnes matriculats i les famílies han de ser coneixedors dels continguts del 

mateix i s’han de responsabilitzar de complir les indicacions dels apartats que els hi 

corresponguin.  

 



 
 

 

 

RECONEIXEMENT MÈDIC 

 

 

Les característiques dels mòduls pràctics requereixen uns esforços físics superiors als 

habituals, d’una forma física òptima, i d’unes condiciones fisiològiques i de salut 

determinades. Aquests aspectes se verificaran amb un reconeixement mèdic a càrrec d’un 

metge especialista en fisiologia de l’esport. 

La revisió inclou: antecedents, història clínica, exploració física (auscultació, tensió 

arterial, freqüència cardíaca, saturació d’oxigen, detecció de dismetries de membres inferiors, 

talla, pes i mesura antropomètrica de 3 plecs). També és realitzarà un electrocardiograma en 

repòs i una espirometria. Aquesta revisió se realitzarà al professoratde manera voluntària i a 

l’alumnat matriculat en aquests cicles de manera obligatòria. 

 Els pares o els propis alumnes informaran als professors dels antecedents mèdics i dels 

seus problemes de salut en el cas de que aquesta informació fos d’interès a l’hora de realitzar 

les activitats físiques pròpies dels mòduls pràctics (problemes alimentaris, d’asma, al·lèrgics, 

alteració de la conducta, limitacions motrius, consum de medicaments, etc.). 

 

 

 

 

ÚS DE VEHICLES 

 

 

En ocasions per dur a terme algunes activitats i pel fet d’haver d’emprar les 

instal·lacions externes ubicades a petites distàncies de l’institut com són les del Club Hípic 

d’Artà (2 km.), del Ranxo Grande de Son Serra (7 km.), el Parc Natural de Llevant d’Artà (5 

km.), poliesportius de Capdepera i Son Servera, platges de Cala Millor, Porto Cristo o altres, 

fa necessari el desplaçament amb vehicles particulars de professors i d’alguns dels alumnes 

dels cicles. Els pares dels alumnes menors d’edat han d’estar assabentats d’aquesta 

circumstància i firmar l’autorització pertinent. 

En el Cicle AFD21 els alumnes menors i els que no disposin de vehicle propi aniran 

amb els dels professors o amb el dels seus companys, la sortida serà des de el centre amb 

ordre. El primer vehicle serà el del professor (si hagués un altre professor acompanyant 

ocuparia la darrera posició) en cap moment del trajecte se podràavençar al vehicle de davant. 

Tots els conductors dels vehicles compliran en tot moment les normes de circulació.  

En el cas dels alumnes de AFD3 aniran amb els seus vehicles fins el lloc estipulat per 

a dur a terme les pràctiques o determinat pel professor. 



 
 

 

En el cas de que els trajectes es realitzin amb autocar, els alumnes sempre i de manera 

obligatòria faran ús del cinturons de seguretat. 

 

ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS 

 

En cas d’accident d’un alumne o professor, el primer que s’ha de fer és valorar la 

gravetat o no de les lesions. Si l’accident no revesteix d’una importància rellevant serà el 

mateix professor el que s’ocuparà de donar una primera assistència, per aquest motiu els 

professors hauran de dur una farmaciola amb els elements bàsics suficients per a poder 

realitzar una primera cura i atenció a les lesions que pugui presentar un alumne accidentat. Els 

professors posaran tots els seus coneixements i medis disponibles per tal de resoldre la 

situació o minimitzar els seus afectes. 

 

Si en el transcurs d’un dels trajectes o activitats es produís un accident greu s’activaria 

el protocol preceptiu en aquests casos Protegir, Avisar i Socórrer (PAS). Avisant al Servei 

d’Emergències de les Illes Balears telèfon 112 (SEIB112), i a l’Institut 971 83 63 34.  

Si l’accident no implica gravetat suficient s’avisarà a algun membre de l’equip directiu del 

centre per a que assignin a un responsable o directament a la família per a que recerquin a 

l’alumne.  

 

 

 

 

 ALIMENTACIÓ I HIDRATACIÓ 

 

 Podem afirmar que el rendiment esportiu està condicionat per un conjunt de factors que 

inclou l’entrenament, la motivació, la condició física, el medi ambient i l’alimentació. Una 

alimentació equilibrada contribuirà a que els alumnes es trobin en un bon estat de salut i  

aprofitin al màxim les seves capacitats físiques. 

 Repartir els aliments diaris en 2 ó 3 menjades, no prescindir mai d’esmorzar, evitar el 

consum excessiu de sucres i dolços, consumir fruites, verdures i pa integral són alguns dels 

consells per a una alimentació saludable i evitar sorpreses negatives durant la pràctica esportiva. 

 L’aigua actua com un sistema de refrigeració i intervé en la eliminació de substancies de 

rebuig, és per aquets dos motius que els alumnes han de consumir aigua suficient i no solament 

quan tenen set, és molt aconsellable que sistemàticament beguin aigua, abans, durant i després de 



 
 

 

realitzar les activitats físiques programades com les de ciclisme i senderisme. El consum de de 

begudes energètiques s’ha de moderar i el de begudes refrescantss’ha de restringir.  

 Durant les sortides és aconsellable portar diferents aliments en funció de les 

característiques de l’activitat, i és imprescindible portar  aigua suficient, fruita, barretes 

energètiques i fruits secs. 

 

 

 

 

MÒDUL DE CONDUCCIÓ DE GRUPS EN BICICLETA 

 

 

Les activitats en bicicleta són les de més alt risc, ja que intervenen una gran quantitat 

de factors extern que poden ser la conseqüència directa d’un accident.  

 

El nombre de components del grup, entre 25 i 30 ciclistes alumnes ja és un factor de 

risc en sí mateix.  El fet de transitar per carreteres amb circulació d’altres vehicles, les 

condicions climatològiques de vent, pluja, baixes i altes temperatures,  circular per zones 

banyades, humides, enfangades, per terreny amb pendents, pedregosos, irregulars, etc.,són uns 

altres factorsobligant adissenyar un pla de previsió de riscos i d’actuació en cas de que se 

produeixin els accidents. 

 

En principi seran els professors els que dissenyaran els itineraris en funció dels 

objectius didàctics, i tenint en compta les característiques del grup i les prediccions 

meteorològiques. Els professors han de consultar amb antelació a la sortida les condicions del 

temps, si les de condicions climatològiques són adverses i així ho aconsellen, la sessió 

pràctica serà substituïda per una sessió de mecànica, teòrica o de manteniment i posada apunt 

de les bicicletes. 

 

Cada dia que hi hagi sortida, els professors seran els responsables de comunicar a la 

direcció del centre quina és la ruta prevista per aquell dia. 

 

A principi de curs, a cada alumne en funció de la seva alçada se li assignarà una 

bicicleta de talla adequada i se responsabilitzarà  del seu manteniment i condicions òptimes 

d’ús durant tot el curs.Per garantir el bon estat en el moment de les sortides, l’alumne està 

obligat a fer un repàs detallat dels elements de la bicicleta abans de cada sortida (alçada del 

sallent, pressió de les rodes, canvi de marxes, cadena, etc.). 

Per la seva relació directa amb la pràctica responsable i segura de les activitats amb 

bicicleta,els alumnes han de portar la indumentària, materials i equipaments adequats i 

necessaris de manera obligatòria. 

 

a. Indumentària bàsica 

 



 
 

 

 Samarreta tècnica(equipament oficialdel cicle). 

 Xubasquero(equipament oficial del cicle). 

 Dessuadora (equipament oficialdel cicle). 

 Culot curt i culot llarg. 

 Ulleres de sol. 

 Guants específics. 

 Casc homologat. 

 Sabates amb cales per pedals automàtics. 

 

b. Materials 

 2 càmeres, multi usosde reparació, tronxacadenes, kit punxades 

 Bomba d’inflar petita 

 

c. Seguretat vial 

 

Els professors acompanyants sempre seran dos, s’ubicaran en el primer i al 

darrer lloc del grup, se responsabilitzaran de que la conducció del grup se 

realitzi amb les màximes garanties de seguretat, per a facilitar aquesta tasca 

aniran intercomunicats amb walkies. 

 

Tots els alumnes són igualment responsables de la seva pròpia seguretat 

seguint permanentment les indicacions del professor, respectant les normes de 

circulació, y fent un ús correcte de la bicicleta.Esta totalment prohibit realitzar 

tot tipus d’accionsque impliquin un risc per el propi alumne o per a la resta 

d’integrants del grup. 

 

Tots els membres del grup estan obligats circular amb la màxima atenció i 

concentració, amb ordre, un darrera l’altre, realitzant i passant totes les senyals 

visuals o instruccions verbals que s’indiquin els professors des de el cap o cua 

del grup.  

 

La circulació del grup en funció de les diferents vies de transitserà en pilot (en 

grup) per nuclis urbans, en paral·lel (de 2) per carretera o via verda, i en fila 

d’un per carreteres sense vorals. El professor en funció de les circumstàncies 

pot variar aquest sistema de conducció del grup. 

 

 

d. Condició física 

 

Una condició física òptima és fonamental per a poder realitzar els itineraris 

amb uns mínims de seguretat, garantia i cohesió del grup. El fet de que hagi 



 
 

 

alumnes que no puguin o no s’esforcin el suficient per a dur el ritme del grup, 

fera que quedin endarrerits i provocarà que el disseny de l’itinerari quedi 

afectat, que els professors no puguin estar pendents de la totalitat dels alumnes 

del grup, que els riscos augmentin, que la seguretat quedi compromesa 

seriosament i que s’hagin de prendre mesures extraordinàries per a resoldre la 

situació. 

 

En el cas de que un alumne no pugui seguir el ritme del grup, se prendran les 

mesures que els professors considerin per a poder recuperar el ritme, també i 

en funció de les circumstàncies un dels professors podrà seguir amb l’alumne a 

una velocitat que permeti la seva recuperació.  

 

Si els professors consideren que l’alumne no pot continuar l’itinerari de de 

bicicleta actuaran de la següent manera, si l’alumne és major d’edat i està en 

les condicions necessàries tornarà al centre ell tot sol.  

 

Si els professors tenen dubtes de les condicions físiques de l’alumne o si aquest 

l’alumne és menor d’edat, serà un professor o un alumne avantatjat el que 

l’acompanyi fins l’institut, si així ho consideren i si és possible s’avisarà a 

algun membre de l’equip directiu del centre per a que assignin a un 

responsable que recerqui a l’alumne. 

 

Aquest protocol d’actuació degut a la multitud de circumstàncies que es poden 

presentar, té distintes alternatives d’actuació, seran es professors responsables 

els que després d’analitzar totes les possibilitats determinaran quina és la 

millor en cada situació, i quina és la que ofereix més garanties tant per 

l’alumne que ha de tornar com per la resta dels alumnes que continuen la ruta 

prevista. 

 

 

MÒDUL DE CONDUCCIÓ DE GRUPS A CAVALL 

 

Les activitats que s’organitzen en el mòdul de Conducció a cavalls se duen a terme a 

les instal·lacions d’un ranxo, les habituals seran al Club Hípic d’Artà. 

 

 La intervenció directe dels cavalls en aquest mòdul i el fet de que la gran majoria 

d’alumnes no té cap tipus de experiència en el mon eqüestre implica uns nivells de risc 

importants, ja que intervé un gran animal, que a pesar de ser domèstic i noble pot tenir unes 

reacciones sorprenents per a  un alumne novell que poden ser la conseqüència directa d’un 

accident. Al·lèrgies, mossegades, trepitjades, caigudes, ferides, contusions son algunes de les 

accidents i conseqüències que podem esperar. 



 
 

 

 

El nombre de components del grup, entre 25 i 30 i la disponibilitat dels cavalls entre 

12 i 15 fa que a efectes organitzatius se divideixi el grup en dos, d’aquesta manera és més 

fàcil donar les instruccions tècniques de seguretat i control del grup així com les condicions 

d’aprenentatge són més adequades quan el nombre d’alumnes és més reduït. 

 

L’accidentalitat és pot donar com a conseqüència d’accions prèvies a muntar (cercar i 

fermar, raspallar, fer els cascs nets, vestir, etc.), i larealitzaciód’activitats de doma, que van 

des de combinar els tres aires de pas, trot i galop, fins realitzar un circuit de 8 salts a diferent 

alçades. 

 

La combinació de la proximitat dels cavalls i les activitats que els alumnes no iniciats 

realitzaran amb ells ens obligant a dissenyar un pla de previsió de riscos i d’actuació en cas de 

que se produeixin els accidents. 

 

   

a. Contingutspràctics 

 

En els continguts pràctics de la programació s’inclouen els del domini del 

maneig del cavalls en els tres aires (pas, tort i galop) i la de completar un 

circuit de 8 salts. Aquestes activitats per sí mateixes suposen un risc de 

caigudes des de d’alt del cavall, tot i que les caigudes seran sobre arena o terra 

no podem assegurar que no hi hagi conseqüències traduïdes en lesions. 

 

b. Indumentària bàsica  

 

 Samarreta tècnica (equipament oficial del cicle). 

 Xubasquero (equipament oficial del cicle). 

 Dessuadora (equipament oficial del cicle). 

 Calçons de muntar o “breeches”. 

 Botes de muntar o botins i polaines. 

 Casc homologat. 

 Guants específics. 

 

c. La seguretat en les activitats hípiques 

 

En principi seran el professortitular i en ocasions el monitor d’equitació present 

a les instal·lacions els que dissenyaran les activitats diàries que se basaran en la 

progressió de l’ensenyament tècnic per a muntar.  

 



 
 

 

Tots els alumnes han d’aprendre a muntar diferents cavalls amb 

característiques diferents, però inicialment se farà una assignació del cavalls 

tenint en compta les característiques dels alumnes i les dels cavalls. Però, si hi 

ha un cavall especialment nerviós o conflictiu en el seu comportament el 

professor amb l’assessorament del monitor decidirà descartat al cavall per la 

sessió pràctica d’aquell dia. 

   

Si se fan sortides fora de les instal·lacions (Club Hípic o Ranxo Grande) els 

professors i monitors acompanyants sempre seran dos, s’ubicaran en el primer i 

al darrer lloc del grup, se responsabilitzaran de que la conducció del grup a 

cavall se realitzi amb les màximes garanties de seguretat. 

  

Tots els alumnes són igualment responsables de la seva pròpia seguretat 

seguint permanentment les indicacions del professor, respectant les normes de 

maneig dels cavalls, fent un ús responsable dels materials, eines, i de les 

instal·lacions. Esta totalment prohibit realitzar tot tipus d’accions que 

impliquin un risc per el propi alumne o per a la resta d’integrants del grup.  

 

No tan sols per qüestions d’aprenentatge, sinó també de seguretat tots els 

membres del grup estan obligats a muntar amb la màxima atenció i 

concentració, seguint totes i cada una de les ordres o instruccions indiquin el 

professor o monitor responsable del grup.  

 

 

 

 

MÒDUL DE DESPLAÇAMENT ESTADA I SEGURETAT EN EL MEDI NATURAL I 

TERRESTRE 

 

 

Les característiques d’aquest mòdul requereixen d’una especial atenció en la 

responsabilitat, la prevenció i la seguretatque han d’estar presents en el marc pràctic que se 

desenvoluparan en  aquest mòdul. 

 

El desplaçament a peu percamins, senders, muntanyes, caminar llargues distàncies per 

terrenys irregulars, pedregosos amb pendents i desnivells requereix d’una condició física 

adequada, d’uns preparatius previs i d’una previsió de situacions que poden suposar riscos i 

per tant comprometre  la seguretat.    

 

Els professors dissenyaran els itineraris i altres activitats en funció dels objectius 

programats.La seguretat serà un dels factors prioritaris que ha d’estar més programat, estudiat 



 
 

 

i controlat sempre centrats en les característiques particulars del itinerari previst. En la 

elaboració de la sortida, la distància, el control del ritme i ordre del grup, el tipus de terreny, 

informarsobre els punts de major risc, conèixer prèviament les condicions meteorològiques, 

dur el material necessari, etc. són els factors que s’han de tenir prevists  i controlats 

 

Dintre les pràctiques que els alumnes hauran de dur a terme s’inclou l’elaboració d’un 

guiatge d’un itinerari on els seus company seran els “clients”. Els professors seran els 

responsables de que tot el referit a la seguretat del guiatge estigui previst i si hi ha dubtes 

sobre aquest aspecte l’activitat no se durà a terme o seran els professors els que la guiaran  

 

Cada dia que hi hagi sortida, els professors seran els responsables de comunicar a la 

direcció del centre quina és la ruta prevista per aquell dia. 

 

Per la seva relació directa amb la pràctica responsable i segura de les activitats de 

desplaçament en el medi natural, els alumnes han de portar la indumentària, materials i 

equipaments adequats i necessaris de manera obligatòria. 

 

 

a. Indumentària bàsica  

 Samarreta tècnica (equipament oficialdel cicle). 

 Xubasquero (equipament oficialdel cicle). 

 Dessuadora (equipament oficialdel cicle). 

 Calçons llargs de trekking. 

 Botes de canya alta de trekking. 

 Motxilla de trekking de 25 L. per a les sortides. 

 Farmaciola 

 

 

b. Seguretat 

 

Els professors acompanyants sempre seran dos, s’ubicaran en el primer i al 

darrer lloc del grup, se responsabilitzaran de que la conducció del grup se 

realitzi amb les màximes garanties de seguretat, per a facilitar aquesta tasca 

comunicaran entre ells verbal i visualment. 

 

Tots els alumnes són igualment responsables de la seva pròpia seguretat 

seguint permanentment les indicacions del professor, respectant les normes de 

específiques del desplaçaments. Esta totalment prohibit realitzar tot tipus 

d’accions que impliquin un risc per el propi alumne o per a la resta d’integrants 

del grup.  

 



 
 

 

Tots els membres del grup estan obligats circular amb la màxima atenció i 

concentració, amb ordre,un darrera l’altreo per parelles sempre per la esquerra 

en trams de carretera, i si hi ha espai en grup per camins i zones de muntanya. 

 

 

 

c. Condició física 

 

Una condició física òptima és fonamental per a poder realitzar els itineraris 

amb uns mínims de seguretat, garantia i cohesió del grup. El fet de que hagi 

alumnes que no puguin o no s’esforcin el suficient per a dur el ritme del grup, 

faràque quedin endarrerits i provocarà que el disseny de l’itinerari quedi 

afectat, que els professors no puguin estar pendents de la totalitat dels alumnes 

del grup, que els riscos augmentin, que la seguretat quedi compromesa 

seriosament i que s’hagin de prendre mesures extraordinàries per a resoldre la 

situació. 

 

En el cas de que un alumne no pugui seguir el ritme del grup, se prendran les 

mesures que els professors considerin per a poder recuperar el ritme, també i 

en funció de les circumstàncies un dels professors podrà seguir amb l’alumne a 

un ritme que permeti la seva recuperació.  

 

Si els professors consideren que l’alumne no pot continuar l’itinerari actuaran 

de la següent manera, si l’alumne és major d’edat i està en les condicions 

necessàries quedarà ell tot sol.  

 

Si els professors tenen dubtes de les condicions físiques de l’alumne o si aquest 

l’alumne és menor d’edat, serà un professor o un alumne avantatjat el que 

quedarà amb l’alumne o l’acompanyarà fins l’institut o un lloc segur, si així ho 

consideren i si és possible s’avisarà a algun membre de l’equip directiu del 

centre per a que assignin a un responsable que recerqui a l’alumne.  

 

Aquest protocol d’actuació degut a la multitud de circumstàncies que es poden 

presentar, té distintes alternatives d’actuació, seran es professors responsables 

els que després d’analitzar totes les possibilitats determinaran quina és la 

millor en cada situació, i quina és la que ofereix més garanties tant per 

l’alumne que ha de tornar com per la resta dels alumnes que continuen la ruta 

prevista. 

 

 



 
 

 

 

MÒDUL DE SOCORRISME AQUÀTIC 

 

 

El medi aquàtic no és el medi natural de les persones, i és per aquest motiu que les 

activitats aquàtiques suposen un risc addicional al desenvolupament de la pròpia activitat. 

 

Aquesta circumstància obliga a posar en pràctica els protocols de vigilància s'han d'aplicar de 

forma permanent, mantenint l'atenció i sent conscient de les conseqüències dels errors en 

l'acompliment d'aquesta tasca.  

Les condicions de canvi permanent de la mar, on intervenen una gran quantitat de factors 

externs, poden ser la conseqüència directa d’un accident.Els factors de perillositat (vent, 

onatge, corrents, visibilitat, presència de fauna o flora perillosa, canvis bruscos de profunditat, 

presència d'activitats recreatives o esportives que generin riscos, afluència d'usuaris, 

climatologia, així com altres possibles riscos en la zona de bany) s'han de tenir en compta per 

a dissenyar unes pràctiques segures. Adoptar de forma sistemàtica recursos preventius i 

adaptar la pràctica dels alumnes a les característiques de la jornada serà una forma obligada 

actuació docent.  

 

El nombre de components del grup, entre 25 i 30 ciclistes alumnes ja és un factor de 

risc en sí mateix que obligant a dissenyar un pla de previsió de riscos i d’actuació en cas de 

que se produeixin els accidents. 

 

Els professors dissenyaran les pràctiques en funció dels objectius didàctics, les 

prediccionsdels fenòmens meteorològics i factors de la mar. Els professors han de consultar 

amb antelació a la sortida les condicions del temps, si les de condicions climatològiques són 

adverses i així ho aconsellen, la sessió pràctica serà substituïda per una sessió teòrica, que 

serà  possible dur-la a terme a la platja . 

 

Tots els alumnes a l’hora de dur a terme pràctiques a la mar hauran de portar samarreta 

groga i gorra de bany groga per a ser fàcilment visibles i identificables. Els materials de 

suport a les activitats  seran com a mínim dos materials de rescat tipus boia, braç de rescat o 

Marpa i en els casos de pràctiques de més durada una taula de rescat AIRSUPRA. 

 

Cada dia que hi hagi sortida, els professors seran els responsables de comunicar a la 

direcció del centre quina és el lloc de pràctica previst per aquell dia. 

 

Els comportaments i les actituds dels alumnespotencialment perilloses dintre de la 

instal·lació aquàtica o a l’entorn d’un l'espai aquàtic natural no estan permeses. Si es detecten 

es prendran les mesures  oportunes per a corregir aquestes conductes que per la seva gravetat 

suposin un perill objectiu. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Per la seva relació directa amb la pràctica responsable i segura de les activitats 

aquàtiques, els alumnes han de portar la indumentària, materials i equipaments adequats i 

necessaris de manera obligatòria. 

 

Indumentària i equipament bàsic 

a. Ulleres de natació 

b. Xancletes d’aigua 

c. Banyador de licra 

d. Tovallola 

e. Gorra de bany  

f. Samarreta groga 

g. Aletes de natació de mida mitjana 

h. Traje de neoprè 4 - 3 

 

 

ALTRES ACTIVITATS PROGRAMADES 

 

Activitats com les d’esquí en el consolidat viatge a Andorra, les rutes en bicicleta a Menorca i 

altres que pugi programar el departament tindran el seu pla específic de prevenció i d’actuació 

en cas d’accidents. Aquest pla estarà dissenyat en funció de les característiques i 

particularitats de cada un d’ells. 

 

 

Artà, setembre 2018 
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