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ANNEX I 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
Denominació: ABALISAMENT DE PISTES, SENYALITZACIÓ I SOCORRISME EN ESPAIS ESQUIABLES 
 
Codi: AFDP0111 
 
Família professional: Activitats físiques i esportives 
 
Àrea professional: Prevenció i recuperació 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Qualificació professional de referència: 
 
AFD501_2 Abalisament de pistes, senyalització i socorrisme en espais esquiables (RD 146/2011, de 4 
de febrer). 
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 
 
UC1634_2: Desplaçar-se pel medi nevat executant tècniques d'esquí alpí per prevenir accidents i 
rescatar víctimes en espais esquiables. 
UC1635_2: Prevenir accidents i situacions de risc en dominis esquiables. 
UC1636_2: Rescatar persones accidentades en espais esquiables, en transports mecànics per cable i 
en allaus. 
UC0272_2: Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d’emergència. 
 
Competència general: 
 
Abalisar les pistes i senyalitzar zones delimitades dins d'un domini esquiable, vigilant el seu estat i les 
activitats que es desenvolupen, vetllant per la seguretat de les persones usuàries individualment o 
integrat en un equip de pister, rescat i/o socorrisme, prevenint que es produeixin situacions 
perilloses i intervenint davant d'un accident o situació d'emergència en espais esquiables. 
 
Entorn professional: 
 
Àmbit professional: 
 
Desenvolupa la seva activitat professional tant al sector públic com al privat, de manera autònoma o 
seguint instruccions d'un o d’una responsable superior, col·laborant si és necessari amb altres en la 
preparació de pistes, prevenció, vigilància i rescat de persones accidentades en espais esquiables 
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naturals o artificials, prestant els seus serveis en ajuntaments, empreses de turisme actiu i serveis 
esportius, clubs i federacions, amb activitats relacionades amb els esports d'hivern. 
 
Sectors productius: 
 
S'ubica als sectors de l'esport, lleure i temps lliure, i turisme. 
 
Ocupacions i llocs de treball relacionats: 
Pister-socorrista. 
Socorrista de suport en unitats d'intervenció en muntanya. 
Socorrista en competicions i altres esdeveniments d'esports d'hivern. 
 
Requisits necessaris per a l'exercici professional: 
 
Els establerts segons la legislació vigent publicats en les normatives i decrets de cadascuna de les 
comunitats autònomes d'Espanya. 
 
Durada de la formació associada: 490 hores 
 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 
 
MF1634_2: Tècniques de desplaçament amb esquís alpins, transportant materials de prevenció i 
rescat (120 hores). 
 ● UF1912: Tècniques d'esquí alpí (60 hores). 
 ● UF1913: Tècniques de desplaçament en el medi nevat per a transport de materials de 
senyalització i rescat (60 hores). 
 
MF1635_2: Prevenció d'accidents en dominis esquiables (90 hores). 
 
MF1636_2: Rescat de persones accidentades en espais esquiables, en transports mecànics per cable 
i en allaus (120 hores). 
 ● UF1914: Coordinació i seguiment en accidents o situacions d’emergència en espais 
 esquiables (30 hores). 
 ● UF1915: Intervenció i rescat en accidents o situacions d'emergència en espais esquiables 
(90 hores). 
 
MF0272_2 (Transversal): Primers auxilis (40 hores). 
 
MP0402: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Abalisament de pistes, senyalització i 
socorrisme en espais esquiables (120 hores). 
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II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
Unitat de competència 1 
 
Denominació: DESPLAÇAR-SE PEL MEDI NEVAT EXECUTANT TÈCNIQUES D'ESQUÍ ALPÍ PER PREVENIR 
ACCIDENTS I RESCATAR VÍCTIMES EN ESPAIS ESQUIABLES 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC1634_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Seleccionar i preparar els materials (botes, bastons, vestimenta i d'altres) per desplaçar-se pel 
medi nevat utilitzant esquís alpins. 

CR1.1 Els esquís alpins, fixacions de seguretat, botes i bastons se seleccionen, per optimitzar el 
seu ús segons les condicions del medi nevat. 
CR1.2 La vestimenta (gorra, casquet, ulleres, guants, vestit tècnic i d'altres) i elements de 
protecció personal es trien i utilitzen tenint en compte les condicions climàtiques com 
temperatura, vent, pluja, neu, visibilitat i altres, per assegurar la seva idoneïtat. 
CR1.3 Les fixacions de seguretat (puntera i talonera) es revisen i regulen conforme a les 
característiques antropomètriques del o de la professional, tipus de tècnica d’esquí i estat del 
medi nevat, comprovant regularment el seu funcionament, per evitar contingències. 
CR1.4 Els bastons s'agafen ajustant les seves empunyadures i corretges i s’utilitzen per facilitar 
un increment significatiu en l'execució de les diferents tècniques del desplaçament amb esquís. 
CR1.5 Les botes s'ajusten sobre els peus i s'insereixen en les fixacions de seguretat, 
independentment del pendent i estat del medi nevat per realitzar un desplaçament segur. 
CR1.6 Les diferents formes d'aixecar-se en el medi nevat i les accions de calçar-se i descalçar-se 
els esquís sobre qualsevol tipus de superfície, s’efectuen amb diligència i seguretat, per no 
retardar la intervenció i economitzar la despesa energètica. 
CR1.7 Els esquís i bastons es traslladen i col·loquen sobre el terreny, atenent les diferències 
que presenti l'orografia i les condicions climàtiques, assegurant-se de la seva ubicació i 
ancoratge per facilitar el manteniment i permetre un ràpid ús posterior. 
CR1.8 Els materials d'abalisament, senyalització i rescat, així com els de protecció personal, es 
preparen i mantenen de forma periòdica, per assegurar les condicions d'ús. 

 
RP2: Desplaçar-se pel medi nevat executant tècniques generals d'esquí alpí. 

CR2.1 El descens directe, diagonal i derrapatge s'executen amb destresa en diferents tipus de 
pendents i estats del medi nevat per assegurar els desplaçaments. 
CR2.2 Els girs i viratges s'encadenen amb ritme i velocitat, adequant-los a l’estat del medi 
nevat, les inclinacions del terreny i condicions climàtiques per realitzar una trajectòria segura i 
ràpida. 
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CR2.3 La utilització de tècniques que permeten la reducció de la velocitat i la parada s'efectuen 
amb promptitud i seguretat, quan les ocasions així ho requereixen, per controlar el 
desplaçament tothora. 
CR2.4 Els moviments que permeten els desplaçaments en terrenys plans i en petit ascens 
(escala, falca invertida, pas patinador, «remar»), se seleccionen i apliquen amb eficàcia, per 
adaptar-los als canvis del terreny i permetre la progressió. 
CR2.5 Els lliscaments sobre el medi nevat i el control de la velocitat es combinen amb 
dinamisme, alternant-se de forma fluida i eficaç per permetre desplaçaments segurs. 
CR2.6 Els desplaçaments amb esquís alpins s'executen en qualsevol condició del medi nevat, 
per permetre l'accés a qualsevol lloc de l'espai esquiable, responent al servei demandat. 
 

RP3: Desplaçar-se pel medi nevat adaptant tècniques específiques d'esquí alpí al transport dels 
materials per a la prevenció d'accidents i rescat de víctimes. 

CR3.1 Els moviments tècnics durant els desplaçaments amb taules d’esquí alpí s'adapten per 
traslladar els recursos materials que permeten la vigilància, abalisament, reparació o 
assistència en l'espai esquiable. 
CR3.2 Les trajectòries, les corbes i el ritme es trien i realitzen combinant les diferents tècniques 
del desplaçament amb esquís alpins, portant els materials per efectuar l'accés ràpid i segur a 
les zones d'intervenció. 
CR3.3 El domini i control dels esquís en diferents condicions climàtiques i estat del medi nevat i 
durant el transport de materials, es realitza per procurar un avenç segur i en uns paràmetres 
de velocitat que permetin l’èxit de l'acció. 
CR3.4 Els canvis de direcció i orientacions estant aturats i amb els esquís alpins posats, es 
realitzen amb fluïdesa i eficàcia, per prestar el servei demandat en les millors condicions. 
CR3.5 Les diferents formes de lliscament, propulsió, avenç i parada amb esquís alpins, portant 
els materials de prevenció i rescat, s'executen per aconseguir els objectius previstos, dins dels 
paràmetres de rapidesa i seguretat exigits. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Espai esquiable. Materials específics: vestimenta tècnica (jaqueta, pantalons, guants, mitjons 
tèrmics, roba interior, gorra, casquet), cremes de protecció solar i labial, esquís, bastons i botes de 
gamma professional, ulleres de sol, ulleres de pantalla, casc. Eines de reparació i manteniment. 
Vestimenta tècnica personal per a la identificació del pister-socorrista o de la pistera-socorrista. 
Materials de rescat individual (motxilla de primers auxilis, sonda, pala, detector de víctimes d'allaus). 
Materials de rescat auxiliars: lliteres d'evacuació en neu, matalassos de buit, fèrules, collars 
ortopèdics, mantes tèrmiques, llitera. Materials d'abalisament i senyalització. 
 
Productes i resultats 
Preparació i ús de materials propis de l'esquí alpí. Domini de l'esquí alpí en tot tipus de neu i 
desnivell. Combinacions de trajectòries i ritmes portant balises, senyals, materials de protecció 
individual, materials de rescat, primers auxilis i trasllat de persones accidentades. 



  
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

 
 5 

 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de tècnica d'esquí. Visionat de models tècnics. Revistes i llibres especialitzats. Mapes i 
plànols dels dominis esquiables. Manuals i prospectes de materials. 
 
Unitat de competència 2 
 
Denominació: PREVENIR ACCIDENTS I SITUACIONS DE RISC EN DOMINIS ESQUIABLES 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC1635_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Comprovar el pla d'actuació davant d'emergències, previst segons normativa vigent, per 
garantir la seva activació en accidents, fallades tècniques en remuntadors i en altres situacions de 
perill. 

CR1.1 El pla d'actuació davant d'emergències en el domini esquiable es verifica per comprovar 
que contempla les següents característiques: 
- Pot consultar-se amb facilitat. 
- Regula totes les alternatives possibles. 
- Té en compte les persones usuàries, en particular les persones amb necessitats especials. 
- És conegut per tots els empleats i empleades. 
- Els organigrames que estableix són clars i precisos. 
- Els recursos que intervenen en un accident o situació d'emergència es troben disponibles. 
CR1.2 Els recursos d'evacuació davant de greus accidents o situacions d’emergència es revisen i 
comproven per facilitar la rapidesa i eficàcia de la intervenció, possibilitant: 
- La disponibilitat de vehicles apropiats, tals com màquines de neu i/o motos de neu. 
- L'accés prioritari del metge i/o personal sanitari al lloc de l'accident. 
- La presència de l'ambulància en la base del domini esquiable o la seva disponibilitat en el 
menor temps possible. 
- La zona prevista per a la intervenció de l'helicòpter d'emergències en el domini esquiable. 
CR1.3 El protocol d'evacuació parcial o total del domini esquiable es revisa per aplicar-lo amb 
eficàcia en condicions climàtiques adverses, catàstrofes naturals, fallades tècniques en 
remuntadors i altres situacions d'emergència que ho requereixin. 
CR1.4 La predicció meteorològica es constata a través de les informacions de l'Institut Nacional 
de Meteorologia per difondre-la entre el personal del domini esquiable i les persones usuàries, 
utilitzant els mitjans disponibles com plafons, megafonia i altres. 
CR1.5 L'informe o comunicat d'actuació es registra pel procediment establert per facilitar el 
seu arxivament i ràpid accés a la informació continguda. 
CR1.6 Les observacions i opinions de les persones usuàries en el domini esquiable es redacten i 
dipositen en una bústia de suggeriments per a la seva consideració en la millora del servei. 
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RP2: Utilitzar la vestimenta personal i l'equip de protecció individual, complint amb la normativa 
vigent i els criteris de l'organització, per estar identificats i prevenir riscos laborals. 

CR2.1 La vestimenta de protecció personal davant de l'acció dels agents mediambientals s'usa 
per facilitar la identificació i localització immediata del pister-socorrista o de la pistera-
socorrista. 
CR2.2 Les cremes amb alta protecció solar s'apliquen de forma sistemàtica i continuada, 
prestant una atenció especial a les zones exposades al sol per evitar les cremades. 
CR2.3 Les ulleres amb la protecció UV homologada s'empren de forma sistemàtica i continuada 
per evitar lesions oculars i contacte amb possibles agents infecciosos. 
CR2.4 Les botes d'esquiar, els esquís i les fixacions s'ajusten i condicionen a tot tipus de neus, 
comprovant contínuament el seu estat per garantir la seguretat i eficàcia en la seva 
intervenció. 
CR2.5 L'equip de protecció individual s'usa complint amb la normativa vigent per prevenir 
riscos laborals. 

 
RP3: Avaluar l'estat del domini esquiable, anteriorment a la utilització pública de les instal·lacions, i 
informar el seu superior seguint el protocol establert perquè determini la seva obertura o 
tancament. 

CR3.1 La tipologia del domini esquiable, quant a longitud, desnivell, orografia, tipus i quantitat 
de neu, orientació cardinal, condicions climàtiques, obstacles naturals i artificials, s'avaluen per 
decidir les mesures de prevenció i vigilància que s'aplicaran posteriorment. 
CR3.2 L'estat de la pista o pistes s'avalua considerant la quantitat i estat de la neu, la 
possibilitat d'allaus i els perills evidents impossibles d’eliminar, per decidir la seva obertura o 
tancament a la persona usuària. 
CR3.3 Els factors canviants i/o imprevisibles que condicionen la seguretat del domini esquiable, 
tals com vent, visibilitat, canvis bruscos de temperatura o climatologia, afluència de persones 
usuàries, presència d'activitats recreatives o competitives i altres factors de perillositat, 
s'identifiquen per avaluar l'estat de la pista i concretar els recursos humans i materials de 
prevenció i vigilància que se sol·liciten al o a la superior responsable. 
CR3.4 Els informes relatius a l'estat del domini esquiable es redacten i registren en la forma i 
suport establerts per l'organització, per informar de la situació i solucionar les deficiències 
detectades. 

 
RP4: Establir un entorn segur esquiable, tenint en compte els protocols determinats per 
l'organització, per prevenir accidents en la pràctica dels esports d'hivern. 

CR4.1 Les estadístiques d'accidents i víctimes succeïts en els últims anys en els dominis 
esquiables s'utilitzen per obtenir elements de judici objectius en la selecció de mesures de 
prevenció i vigilància. 
CR4.2 Els recursos humans i materials de prevenció, vigilància, rescat i atenció primària es 
revisen comprovant que compleixen la normativa vigent per garantir la seva operativitat. 
CR4.3 Els suports informatius i preventius es revisen de forma periòdica, comprovant que es 
compleix la normativa vigent, proposant i adoptant mesures per solucionar les possibles 
manques, almenys en els següents recursos: 
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- Mapes del domini esquiable amb descripció de les pistes i la seva dificultat, remuntadors 
mecànics, espais de debutants i ubicació de tots els serveis. 
- Horari d'obertura i tancament de cada un dels remuntadors mecànics. 
- Consells preventius. 
- Codi de les banderes de l'escala internacional d'allaus. 
- Abalisament en el domini esquiable. 
- Senyalització vertical en els laterals de les pistes. 
- Delimitació de zones, espai i domini esquiable. 
- Senyalització específica de zones de perill especial. 
- Megafonia informativa i d'alarma. 
CR4.4 Les banderes de l'escala internacional d'allaus s'hissen als llocs més visibles al 
començament de la jornada, atenent els factors de perillositat detectats, substituint-les davant 
de les modificacions mediambientals que es vagin produint, conforme al consens internacional 
de colors, per garantir la seguretat de les persones usuàries. 
CR4.5 Els materials destinats al treball de prevenció com balises, xarxes, senyalització, cordes i 
altres, es comproven i, en el seu cas, es distribueixen i/o substitueixen per assegurar la seva 
eficàcia. 
CR4.6 Els llocs de socors es revisen, ordenen i netegen, facilitant la seva accessibilitat i 
identificació per mantenir les condicions d'higiene, possibilitats d'intervenció i comunicació de 
necessitats. 
CR4.7 Els materials de rescat i protecció individual com esquís, motxilla de primers auxilis, 
detector de víctimes d'allaus (DVA), pala, sonda i altres de possibles, així com els materials 
auxiliars com lliteres d'evacuació en neu, matalassos de buit, fèrules, collars ortopèdics, mantes 
tèrmiques, llitera per a evacuació amb helicòpter, cordes, material específic de rescat en altura, 
motos de neu i d'altres, es revisen per proposar i/o efectuar les correccions que assegurin la 
seva funcionalitat. 

 
RP5: Informar les persones usuàries de les pautes de comportament que han de seguir i, 
especialment en situacions d'emergència, utilitzant diferents tècniques de comunicació per evitar 
accidents, garantir la seva seguretat i facilitar la convivència. 

CR5.1 Els sistemes de comunicació interna i externa es revisen de forma periòdica constatant 
el seu funcionament, adoptant i/o proposant les mesures per solucionar deficiències o 
manques. 
CR5.2 La informació en el domini esquiable es comunica utilitzant els recursos audiovisuals, 
gràfics i humans establerts per l'organització per sensibilitzar les persones usuàries sobre els 
riscos potencials i la forma d’evitar-los. 
CR5.3 Les tècniques i canals de comunicació s'adapten a les característiques de les persones 
usuàries i/o dels seus tutors o acompanyants, per garantir que es comprèn la informació 
relativa a les pautes de comportament d'obligat compliment i les normes establertes per 
organismes internacionals com a normativa FIS. 
CR5.4 La relació amb les persones usuàries es manté amb empatia, utilitzant tècniques de 
comunicació verbal o gestual, per atendre les seves demandes i indicar-los les accions i el 
comportament que han de seguir tothora i en situacions d'emergència. 
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CR5.5 La informació relativa a la conservació i respecte dels espais i entorns naturals es 
transmet a les persones usuàries, incidint en les conseqüències de les conductes negatives i 
irrespectuoses, per sensibilitzar-les en la protecció del medi ambient. 

 
RP6: Vigilar el domini esquiable de forma permanent i sistemàtica, anticipant-se a les situacions 
d'emergència, per prevenir el risc d'accidents. 

CR6.1 Els protocols de vigilància establerts per l'organització, s’apliquen de forma permanent i 
sistemàtica, per evitar possibles situacions d’emergència. 
CR6.2 Els factors de perillositat objectius i subjectius, es tenen en compte tothora per adaptar 
els recursos preventius i d'intervenció. 
CR6.3 L'anàlisi periòdica del mantell nival, de les seves capes i els seus tipus de gra, s'interpreta 
per prevenir els riscos d'allaus. 
CR6.4 La rotació en els llocs i funcions s'efectua conforme a la planificació realitzada pel o per 
la responsable de l'organització per assegurar les tasques de prevenció i rescat. 
CR6.5 Els recorreguts o patrulles pel domini esquiable s'efectuen conforme a les indicacions 
dels i de les responsables de l'organització, transportant el material de primers auxilis a la 
motxilla per garantir-ne una primera intervenció urgent. 
CR6.6 Els comportaments, actituds i circumstàncies perilloses o prohibides de les persones 
usuàries es detecten, adoptant les accions correctores de forma respectuosa per evitar 
accidents. 
CR6.7 Els perills objectius detectats durant l'hivern es comuniquen a l’organització 
responsable, seguint el protocol establert per a la seva posterior eliminació en l'època estival 
en condicionar i preparar el domini esquiable. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció  
Mitjans de socorrisme professional. Mitjans i materials de prevenció. Banderes d'allaus. Plafons i 
suports informatius. Abalisaments i senyalització vertical. Megafonia. Mitjans i materials de 
vigilància. Mitjans i sistemes de comunicació interns i externs: radiotransmissors, telèfons, xiulets i 
d'altres. Vestimenta tècnica personal per a la identificació del pister-socorrista o de la pistera-
socorrista. Materials de rescat individual (motxilla de primers auxilis, sonda, pala, detector de 
víctimes d'allaus). Materials de rescat auxiliars: lliteres d'evacuació en neu, matalassos de buit, 
fèrules, collars ortopèdics, mantes tèrmiques, llitera per a evacuació amb helicòpter, cordes, 
material específic de rescat en alçada, motos de neu i altres de possibles per atendre persones  
usuàries amb necessitats especials. Protocols de prevenció d'accidents. Llistes de materials. Llistes 
de comprovació. 
 
Productes i resultats 
Avaluació de l'estat del domini esquiable. Prevenció d'accidents o situacions d'emergència. 
Propostes de millora en les mesures de prevenció i vigilància dels dominis esquiables. Adopció i 
adaptació de protocols de prevenció i vigilància: organització dels llocs de socors, rotacions, patrulles 
i d'altres. Interpretar plans d'actuació davant d'emergències. Protocols d'evacuació parcial o total del 
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domini esquiable. Prediccions meteorològiques. Observacions i propostes de millora del servei de 
rescat i socorrisme en dominis esquiables. Transmissió d'informació a la persona usuària en 
la necessitat de la seguretat activa i passiva. Conservació i respecte al medi ambient. Detecció de 
possibles persones accidentades o situacions potencialment generadores de risc. Manteniment del 
clima de convivència i seguretat. 
 
Informació utilitzada o generada 
Fitxes d'observació per a l'estudi de les característiques i factors de risc en dominis esquiables. Fitxes 
d'observació per a l'estudi dels recursos humans i materials del servei de rescat i socorrisme en 
dominis esquiables. Estadístiques d'accidents i víctimes en els últims anys en els dominis esquiables. 
Mapes i plànols dels dominis esquiables. Consells per evitar accidents i situacions d’emergència en 
dominis esquiables. Planelles d'organització de torns i horaris. Manuals i protocols de prevenció, 
vigilància, rescat i evacuació en dominis esquiables. Normativa sobre centres i activitats en dominis 
esquiables. Normativa sobre responsabilitat civil. Normativa sobre prevenció de riscos laborals. 
Plans d'emergència estatals, de comunitats autònomes i de municipis. Bibliografia específica. 
Revistes especialitzades. Informació acústica. Comunicats d'actuació. Plafons, cartells, tríptics i altres 
suports informatius. Normes d'organismes internacionals (FIS). Dades de l'anàlisi del mantell nival. 
 
Unitat de competència 3 
 
Denominació: RESCATAR PERSONES ACCIDENTADES EN ESPAIS ESQUIABLES, EN TRANSPORTS 
MECÀNICS PER CABLE I EN ALLAUS 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC1636_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Actuar en cas d'accident o situació d'emergència, activant el protocol establert per 
l'organització per intervenir a partir de la recepció de l'avís d’incidència. 

CR1.1 La informació sobre un accident i/o contingència es rep i confirma per activar els 
protocols d'intervenció. 
CR1.2 La primera avaluació de la persona accidentada es realitza per informar de la situació, 
indicant: 
- La localització exacta del lloc de l'accident. 
- El tipus d'accident. 
- El nombre de persones usuàries afectades. 
- Les condicions d'accés. 
- El material de socors. 
CR1.3 La informació sobre l'estat de la persona accidentada es transmet als superiors i/o als 
serveis mèdics perquè decideixin la seva atenció en la pròpia estació o el trasllat urgent a un 
centre hospitalari. 
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CR1.4 Els recursos d'evacuació de persones accidentades es demanden i mobilitzen en funció 
de la gravetat de les lesions per assegurar el trasllat segons el protocol establert. 

 
RP2: Traslladar i/o evacuar les persones usuàries en cas d'accident o situació d’emergència dins del 
domini esquiable abalisat, executant el protocol d’actuació establert per minimitzar els riscos 
d'intervenció. 

CR2.1 Els mitjans humans i materials de rescat a la persona accidentada dins del domini 
esquiable abalisat es mobilitzen seguint el protocol establert per a cada tipus d'accident. 
CR2.2 La comprovació de l'estat de consciència en la persona accidentada i de les seves lesions 
es realitza anteriorment a qualsevol moviment per evitar lesions per trasllat inadequat i/o que 
s'agreugin les no detectades. 
CR2.3 La immobilització de la persona accidentada es realitza utilitzant els materials que 
estableix el protocol de primera intervenció per evitar que s'agreugin lesions difícils 
d'identificar. 
CR2.4 El control permanent de la persona accidentada durant el trasllat s'efectua des del lloc 
de l'accident fins al centre mèdic, per detectar una possible evolució negativa de les lesions. 

 
RP3: Rescatar i, en el seu cas, traslladar les persones usuàries en cas d'accident o situació 
d'emergència en espais esquiables no abalisats, segons el protocol d'actuació establert per 
minimitzar els riscos d'intervenció. 

CR3.1 Els mitjans humans i materials de rescat en espais esquiables no abalisats es mobilitzen 
seguint el protocol establert per a cada tipus d’accident. 
CR3.2 La comunicació visual, verbal i gestual amb la persona accidentada s'intenta establir per 
realitzar una primera valoració del seu estat de consciència i de les seves lesions. 
CR3.3 L'accessibilitat fins la persona accidentada s'avalua, per seleccionar la ruta i tècniques 
més segures i ràpides d'accés de l'equip de socors, assegurant la comunicació amb companys i 
superiors. 
CR3.4 La comprovació de l'estat de consciència en la persona accidentada i de les seves lesions 
es realitza anteriorment a qualsevol moviment per evitar lesions per trasllat inadequat i/o que 
s'agreugin les no detectades. 
CR3.5 La immobilització de la persona accidentada es realitza utilitzant els materials que 
estableix el protocol de primera intervenció per evitar que s'agreugin lesions difícils 
d'identificar. 
CR3.6 L'evacuació de la persona accidentada es realitza utilitzant, en el seu cas, materials com 
cordes, politges i bloquejadors per allunyar-la de la zona de risc i traslladar-la al lloc previst en 
el pla d'intervenció. 
CR3.7 El control permanent de la persona accidentada durant el trasllat s'efectua des del lloc 
de l'accident fins al centre mèdic, per detectar una possible evolució negativa de les lesions. 
CR3.8 Les instruccions del director del rescat es compleixen amb rigor, quan es realitzen 
operacions de col·laboració en un grup de rescat aliè a l'empresa contractant per intervenir en 
entorns esquiables, aliens a la responsabilitat de l'estació. 
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RP4: Intervenir en cas d'accident i situació d'emergència en els mitjans de transport per cable, 
ajustant-se al protocol d'actuació establert per rescatar les persones usuàries. 

CR4.1 Els mitjans humans i materials de rescat en els mitjans de transport per cable es 
mobilitzen seguint el protocol establert per a cada tipus d'accident i en funció del tipus de 
transport en el qual ha succeït. 
CR4.2 Els grups d'intervenció en l'evacuació de les persones usuàries s’organitzen seguint el 
protocol d'intervenció per garantir la seva eficàcia. 
CR4.3 L'accés fins a les persones usuàries que s’han d’evacuar d'un mitjà de transport per 
cable, es realitza segons el protocol establert per a cada tipus de mitjà de transport per cable 
per a una evacuació ràpida i eficaç. 
CR4.4 L'evacuació de la persona accidentada o persones accidentades en el mitjà de transport 
per cable es realitza seguint el protocol establert i tenint en compte el tipus de contingència 
succeït per evitar altres riscos i aconseguir eficàcia en el procés. 
CR4.5 L'evacuació de les persones usuàries d'un mitjà de transport per cable sense protecció 
davant de condicions climatològiques adverses, es realitza per traslladar-les a un lloc que 
ofereixi protecció davant d'aquestes condicions, evitant conseqüències derivades de 
l'exposició a fenòmens meteorològics adversos. 
CR4.6 L'atenció a la persona usuària evacuada té en compte el seu estat físic i psicològic per 
salvaguardar el seu benestar. 

 
RP5: Intervenir en cas d'allaus, segons les directrius de l'organització i seguint el protocol 
internacional establert en aquest tipus d'accidents, per rescatar les possibles víctimes afectades. 

CR5.1 Els mitjans materials individuals per iniciar la intervenció en cas d'allau es mobilitzen 
segons el protocol internacional establert en aquest tipus d'accidents per rescatar les possibles 
víctimes afectades. 
CR5.2 La integració en l'equip de rescat es realitza assumint les responsabilitats donades pel 
director o directora del rescat per aconseguir un treball coordinat i ajustat al protocol de 
localització i rescat de víctimes d’allau. 
CR5.3 La localització i desenterrament de les possibles víctimes de l'allau es realitza de forma 
autònoma o integrada en un grup, complint el protocol internacional establert en aquest tipus 
d'accidents per garantir una intervenció eficaç. 
CR5.4 La intervenció en el trasllat de les persones accidentades a causa d'una allau es realitza 
coordinadament amb la resta de les i dels components de l'equip de rescat, atenent les pautes 
donades pel director o per la directora del rescat per a una intervenció eficaç i coordinada. 

 
RP6: Realitzar el seguiment de les intervencions realitzades en accidents o situacions d'emergència 
ocorreguts en el domini esquiable, per retroalimentar el procés preventiu. 

CR6.1 L'informe o comunicat d'actuació s'elabora i registra aplicant el procediment establert 
per facilitar el seu arxivament i posterior accés a la informació continguda. 
CR6.2 La informació sobre l'eficàcia de la intervenció en els accidents o situacions 
d'emergència s'elabora i transmet a l'organització per al seu posterior processament i 
interpretació. 
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CR6.3 Les deficiències comeses durant la intervenció, s'identifiquen proposant a l'organització 
pautes en relació amb mitjans i accions durant el pròxim període d'actuació, per a la seva 
correcció i millora. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Mitjans de socorrisme professional. Mitjans i materials de prevenció. Banderes d'allaus. Plafons i 
suports informatius. Abalisaments i senyalització vertical. Megafonia. Mitjans i materials de 
vigilància. Mitjans i sistemes de comunicació interns i externs: radiotransmissors, telèfons, xiulets i 
d'altres. Vestimenta tècnica personal per a la identificació del pister-socorrista o de la pistera-
socorrista. Materials de rescat individual (motxilla de primers auxilis, sonda, pala, detector de 
víctimes d'allaus). Materials de rescat auxiliars: lliteres d'evacuació en neu, matalassos de buit, 
tauler espinal, fèrules, collars ortopèdics, mantes tèrmiques, llitera per a evacuació amb 
helicòpter, cordes, material específic de rescat en alçada, motos de neu i d'altres possibles per 
atendre persones usuàries amb necessitats especials. Materials bàsics d'infermeria. Farmaciola. Pla i 
protocols d'evacuació de persones usuàries en dominis esquiables. Llistes de materials. Llistes de 
comprovació. Atenció a la persona usuària. 
 
Productes i resultats 
Protocols d'intervenció en cas de contingències i accidents en espais esquiables. Protocols 
d'evacuació parcial o total del domini esquiable. Domini de les tècniques i materials 
d'immobilització, rescat i evacuació de persones usuàries accidentades en els espais esquiables, 
mitjans de transport per cable i allaus. Fitxes de dades i informes sobre accidents. Interpretació de 
resultats de les intervencions de rescat. 
 
Informació utilitzada o generada 
Fitxes d'observació per a l'estudi de les característiques i factors de risc en dominis esquiables. Fitxes 
d'observació per a l'estudi dels recursos humans i materials del servei de rescat i socorrisme en 
dominis esquiables. Estadístiques d'accidents i víctimes en els últims anys en els dominis esquiables. 
Fitxes de registre d'accidents i incidències, comunicats d'accidents amb l'actuació realitzada. Mapes i 
plànols dels dominis esquiables. Consells per evitar accidents i situacions d'emergència en dominis 
esquiables. Planelles d'organització de torns i horaris. Manuals i protocols de prevenció, vigilància, 
rescat i evacuació en dominis esquiables. Normativa sobre centres i activitats en dominis esquiables. 
Normativa sobre prevenció de riscos laborals. Normativa sobre responsabilitat civil. Plans 
d'emergència estatals, de comunitats autònomes i de municipis. 
 
Unitat de competència 4: 
 
Denominació: ASSISTIR COM A PRIMER INTERVINENT EN CAS D’ACCIDENT O SITUACIÓ 
D'EMERGÈNCIA 
 
Nivell: 2 
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Codi: UC0272_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Buscar signes d'alteracions orgàniques segons els protocols establerts com a primer intervinent. 

CR1.1 S'estableix comunicació amb la persona accidentada, si és possible, per demanar 
informació sobre el seu estat i les causes de l'accident. 
CR1.2 S'interroga les persones de l'entorn amb deferència i respecte, per completar la 
informació sobre l'esdeveniment. 
CR1.3 La permeabilitat de la via aèria, ventilació, circulació i nivell de consciència es 
comproven. 
CR1.4 El servei d'atenció d'emergències, en cas de necessitat, és informat dels resultats de la 
revisió realitzada, consultant les maniobres a aplicar i sol·licitant altres recursos que poguessin 
ser necessaris. 
CR1.5 Els mecanismes de producció del traumatisme s'analitzen per buscar les possibles 
lesions associades. 
CR1.6 Els elements de protecció individual s'utilitzen per prevenir riscos laborals durant 
l'assistència a la persona accidentada. 

 
RP2: Aplicar tècniques de suport respiratori i/o circulatori bàsiques segons el protocol establert. 

CR2.1 L'obertura i neteja de la via aèria es realitzen mitjançant les tècniques manuals 
adequades o aspirador. 
CR2.2 La permeabilitat de la via aèria es manté en persones accidentades inconscients, 
mitjançant la tècnica postural apropiada. 
CR2.3 Les tècniques manuals de desobstrucció s'apliquen quan existeix una obstrucció de la via 
aèria. 
CR2.4 El baló ressuscitador autoinflable s'utilitza per donar suport ventilatori a la persona 
accidentada que ho precisi. 
CR2.5 Les tècniques de reanimació cardiorespiratòria s'apliquen davant d'una situació 
d’aturada cardiorespiratòria. 
CR2.6 L'oxigen s'aplica en cas de necessitat segons els protocols establerts. 
CR2.7 El desfibril·lador semiautomàtic, en cas de necessitat, s'utilitza adequadament conforme 
a les normatives i protocols establerts. 
CR2.8 Les tècniques d'hemostàsia davant d'hemorràgies externes s'apliquen de forma 
adequada. 
CR2.9 El tractament postural adequat s'aplica quan la persona accidentada es troba en situació 
de compromís ventilatori o presenta signes evidents de "xoc". 

 
RP3: Prestar les cures bàsiques inicials en situacions d'emergència que no impliquin una aturada 
cardiorespiratòria segons protocol establert. 

CR3.1 El servei d'atenció d'emergències és avisat i consultat sobre les mesures a aplicar com a 
resposta a la situació concreta que s'estigui produint. 
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CR3.2 L'atenció inicial a persones en situació de compromís ventilatori es presta 
adequadament. 
CR3.3 L'atenció inicial a persones en situació de compromís cardiocirculatori es realitza 
correctament. 
CR3.4 Les cures a persones accidentades que han sofert lesions per agents físics i/o químics 
s'apliquen convenientment. 
CR3.5 Es presta l'atenció i les cures adequades a la dona en situació de part imminent. 
CR3.6 Les persones amb crisis convulsives reben l'atenció inicial oportuna. 
CR3.7 La persona accidentada és col·locada en la posició i en l'entorn més adequats en funció 
del seu estat i de la situació d'emergència. 
CR3.8 En situacions d'emergències col·lectives i catàstrofes es col·labora en l'atenció inicial i en 
la primera classificació de les i dels pacients conforme a criteris elementals. 

 
RP4: Generar un entorn segur en situacions d'emergència. 

CR4.1 La senyalització i l'abalisament de la zona es realitzen utilitzant els elements necessaris. 
CR4.2 Es col·loca en un lloc segur la persona accidentada. 
CR4.3 Les tècniques de mobilització i immobilització s'apliquen per col·locar la persona 
accidentada en una posició anatòmica no lesiva fins que acudeixin a la zona els serveis sanitaris 
d'emergència o per procedir al seu trasllat en cas necessari. 
CR4.4 Els mitjans i equips de protecció personal s'usen per prevenir riscos i accidents laborals. 

 
RP5: Recolzar psicològicament la persona accidentada i els seus familiars en situacions 
d’emergències sanitàries. 

CR5.1 Les necessitats psicològiques de la persona accidentada es detecten i s'apliquen 
tècniques de suport psicològic bàsiques per millorar el seu estat emocional. 
CR5.2 La comunicació amb la persona accidentada i la seva família s'estableix de forma 
fluida des de la presa de contacte fins al seu trasllat, atenent, en la mesura del possible, tots 
els seus requeriments. 
CR5.3 S'infon confiança i optimisme a la persona accidentada durant tota l’actuació. 
CR5.4 Es facilita la comunicació de la persona accidentada amb els seus familiars. 
CR5.5 Els i les familiars de les persones accidentades són atesos, brindant-los 
informació sobre les qüestions que puguin plantejar dins de les seves competències. 
 

Context professional 
 
Mitjans de producció 
Material de mobilització i immobilització. Material electromèdic. Material fungible. Farmaciola. 
Equip d'oxigenoteràpia. Desfibril·lador semiautomàtic. Equip de protecció individual. Sistema de 
comunicació. Equip d'organització en catàstrofe. Protocols d'actuació. Material de senyalització i 
abalisament. Material d'autoprotecció. Tècniques de comunicació. Tècniques d'informació. 
Tècniques d'observació i valoració. 
 
Productes i resultats 
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Valoració inicial de la persona accidentada. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic. Aplicació de 
cures bàsiques a les emergències més freqüents. Classificació bàsica de persones accidentades en 
emergències col·lectives i catàstrofes. Generació d'un entorn segur per a l'assistència a la persona. 
Immobilització preventiva de les lesions. Mobilització amb les tècniques adequades. Evacuació des 
del lloc de l'esdeveniment fins a un lloc segur. Trasllat en la posició anatòmica més adequada a les 
necessitats de la persona accidentada. Protocols d'actuació. Informe d'assistència. Coneixement de 
les necessitats psicològiques de la persona accidentada. Seguretat a la persona accidentada davant 
de l’assistència. Canalització dels sentiments de les i dels familiars. Apaivagament de les situacions 
d'irritabilitat col·lectiva. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de primers auxilis. Revistes i bibliografia especialitzada. Protocols d’actuació. Informes. 
 
III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: TÈCNIQUES DE DESPLAÇAMENT AMB ESQUÍS ALPINS TRANSPORTANT MATERIALS DE 
PREVENCIÓ I RESCAT 
 
Codi: MF1634_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1634_2 Desplaçar-se pel medi nevat executant tècniques d'esquí alpí per prevenir accidents i 
rescatar víctimes en espais esquiables. 
 
Durada: 120 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: TÈCNIQUES D'ESQUÍ ALPÍ 
 
Codi: UF1912 
 
Durada: 60 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP1 i la RP2. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
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C1: Aplicar tècniques de selecció, manteniment i preparació dels materials que s'utilitzen per a 
desplaçament amb tècniques d'esquí alpí. 

CE1.1 Identificar i descriure les diferents classes d’esquís, botes, fixacions de seguretat i 
bastons, especificant les característiques tècniques de tots aquests elements i relacionant-les 
amb els diferents materials que s’utilitzen en la seva fabricació. 
CE1.2 Identificar i descriure els diferents tipus d'indumentària i accessoris com són ulleres, 
guants, gorres i cascos, més habituals, a la pràctica de l’esquí alpí i relacionar les diferents 
combinacions possibles d'aquestes peces i accessoris amb les diferents condicions 
meteorològiques que puguin produir-se a la pràctica de l'esquí alpí. 
CE1.3 En un supòsit pràctic de descens alpí en el qual s'han determinat les condicions 
meteorològiques i el tipus i estat de la superfície nevada: 
- Seleccionar els esquís, fixacions, botes i bastons conforme al tipus i estat de la superfície 
nevada. 
- Seleccionar la indumentària concorde a la climatologia. 
- Seleccionar els mitjans de protecció personal com són les ulleres, el casc i, en el seu cas, 
crema de protecció facial i labial, conforme a les condicions ambientals. 
CE1.4 Realitzar els diferents processos de cura, manteniment, reparació operativa i 
emmagatzemament dels materials tècnics i personals per al descens alpí. 

 
C2: Dominar les tècniques de desplaçament per tot tipus i estat de superfícies nevades utilitzant els 
materials específics de l'esquí alpí. 

CE2.1 Executar tècniques d'avenç i direcció en desplaçaments amb esquís alpins, en nombre, 
varietat i domini que permetin la seva aplicació, amb una seguretat màxima, a qualsevol tipus 
de desnivell, tipus i estat de superfícies nevades esquiables. 
CE2.2 En un supòsit pràctic d'esquí alpí en el medi nevat, aplicar amb eficàcia i seguretat, 
tècniques d'avenç, lliscament, frenada i parada amb esquís alpins en diferents estats del medi 
nevat. 
CE2.3 En un supòsit pràctic d'esquí alpí en el medi nevat executar girs i viratges, explicant els 
seus avantatges i inconvenients segons l'estat del medi nevat. 
CE2.4 En un supòsit pràctic d'esquí alpí en el medi nevat, realitzar amb destresa 
l'encadenament de corbes, variant el seu radi i velocitat, adaptant la tècnica a diferents tipus 
de neu. 
CE2.5 Realitzar un recorregut "tot terreny", prèviament conegut, en qualsevol estat de la neu, 
amb un desnivell mínim de 300 metres, adequant tècniques generals i específiques d'esquí alpí 
a les característiques dels diferents trams de dit recorregut. 
CE2.6 Realitzar un descens lliure sobre una pista condicionada i desconeguda amb un desnivell 
mínim de 200 metres utilitzant tècniques específiques d'esquí alpí. 

 
Continguts 
 
1. Materials d'esquí alpí i el seu manteniment 
- Normativa de seguretat en la fabricació dels elements tècnics i personals en l'esquí alpí. 
- Evolució dels esquís, botes i bastons: 
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● Evolució tècnica i evolució de les característiques dels components de la dotació necessària per 
esquiar. 
● Evolució dels materials. 
- Els elements tècnics per al lliscament: 
● Esquís de lliscament en esquí alpí: tipus i materials 
● Botes per a esquí alpí: tipus i materials. 
● Fixacions de seguretat: tipus i materials. 
● Bastons: tipus i materials. 
● Criteris de selecció de l'equip tècnic per al lliscament. D’acord amb el gènere, edat i biotipologia. 
- Vestimenta, material personal i de protecció personal: 
● Anorac i pantalon per a la neu, paravents, folres polars, impermeables, roba tèrmica interior, 
mitjons. 
● Gorres i cascs. 
● Guants, fins, de feina, per al fred. 
● Ulleres de sol i de pantalla/dispositius per a persones amb problemes de visió, ulleres correctores i 
lents de contacte. 
● Cremes de protecció facial i labial. 
● Criteris de selecció de la vestimenta, material personal i de protecció personal conforme a les 
característiques de l'activitat a realitzar. 
- Manteniment, emmagatzematge i preparació d'esquís, botes i bastons. 
● Pautes per a la supervisió i detecció de defectes i anomalies: diagnòstic de deteriorament o 
avaries. 
● Manteniment operatiu: eines, materials i processos de reparacions bàsiques. 
● Fixacions de seguretat: evolució, tipologia, regulació i manteniment. 
● Tipus de ceres i encerament d'esquís. 
● Arranjaments de fortuna en pista per a qualsevol material d'esquí i lliscament en neu. 
● Preparació dels materials: adaptació i regulacions bàsiques. 
● Emmagatzematge: protecció i accessibilitat dels diferents materials.  
 
2. Tècnica general de desplaçaments amb esquís alpins 
- Adaptació al material d'esquí alpí. 
- Tècniques per planejar i realitzar petits ascensos: escala, falca invertida, pas patinador, «remar». 
- Descens directe. 
- Falca i girs en falca. 
- Descens directe en diagonal. 
- Derrapatge oblic. 
- Derrapatge arrodonit. 
- Garlandes. 
- Viratge fonamental. 
- Viratge paral·lel bàsic. 
 
3. Tècniques específiques de desplaçament amb esquís alpins 
- Viratge paral·lel elemental. 
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- Viratge extensió-flexió. 
- Viratge flexió-extensió. 
- Viratge neutre (flexió constant). 
- Viratges depenent de l'estat de la neu, dins i fora de pista. 
 ● Esquí en neu dura. 
 ● Esquí en gel. 
 ● Esquí en placa de vent. 
 ● Esquí en neu ventejada (grànuls, "penitents"). 
 ● Esquí en neu crosta. 
 ● Esquí en neu primavera. 
 ● Esquí en neu podrida (molt transformada). 
 ● Esquí en neus canviants. 
- Viratge per salt. 
- Viratge amb salt de cues. 
- Viratge «tip-tap». 
- Viratges en pendents molt inclinats: adaptació de la posició corporal i el material a la situació. 
- Viratges en pendents extrems: com mantenir la seguretat i el control en tot moment. 
- Viratges en corredors («couloir»). 
- Esquí en cornises, roques i altres accidents del terreny. 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: TÈCNIQUES DE DESPLAÇAMENT EN MEDI NEVAT PER A TRANSPORT DE MATERIALS DE 
SENYALITZACIÓ I RESCAT 
 
Codi: UF1913 
 
Durada: 60 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP1 i la RP3. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Aplicar tècniques de selecció, manteniment i preparació de materials que s’utilitzen en 
abalisament, senyalització, socorrisme i rescat en entorns nevats. 

CE1.1 Identificar i descriure els components de que consta la vestimenta, el material per a la 
seguretat personal i altres materials que s'utilitzen en l’abalisament, senyalització i socorrisme 
en espais esquiables, explicant propietats, funcions i ús. 
CE1.2 En un supòsit pràctic de desplaçament per un entorn nevat per abalisar, socórrer o 
rescatar possibles persones accidentades, en el que s'han determinat les condicions 
meteorològiques, l'estat de la superfície nevada i no nevada, l'orografia del terreny i la funció 
que s'haurà de realitzar (abalisar, socórrer o rescatar): 
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- Seleccionar el tipus d’esquís, fixacions i botes, en funció de les característiques de l'espai a 
recórrer. 
- Seleccionar la indumentària i el material de seguretat personal específic per a desplaçaments 
especials i transport de materials específics d’abalisament, socorrisme i rescat en funció de les 
característiques de l'espai a recórrer i de la funció establerta. 
- Seleccionar els mitjans de protecció personal com són les ulleres, el casc i, en el seu cas, 
crema de protecció facial i labial, conforme a les condicions ambientals. 
CE1.3 Aplicar tècniques de preparació, emmagatzemament i organització dels materials tècnics 
i personals utilitzats per als desplaçaments especials, senyalització, abalisament, socorrisme i 
rescat en espais esquiables. 
CE1.4 En un supòsit pràctic, preparar els materials que s'utilitzen en l’abalisament, 
senyalització, socorrisme i rescat en entorns nevats per al seu transport immediat i utilització 
operativa, en les condicions de tipologia de recorregut i operació a realitzar que s’estableixin. 
CE1.5 En un supòsit pràctic d'emmagatzemament de material per a la senyalització, 
abalisament, socorrisme i rescat en entorns nevats: 
- Supervisar l'estat de conservació dels diferents materials per identificar les possibles 
anomalies i defectes. 
- Efectuar el manteniment preventiu i operatiu dels defectes i avaries menors. 
- Apartar els elements greument avariats o defectuosos i registrar el seu estat en el comunicat 
d'incidències per al seu posterior manteniment correctiu per part del tècnic o de la tècnica 
especialista. 

 
C2: Adaptar tècniques específiques de desplaçament en medi nevat utilitzant esquís alpins per al 
transport de materials específics d'abalisament, senyalització, socorrisme i rescat de persones 
accidentades en medi nevat. 

CE2.1 Descriure els processos d'acceleració i desacceleració en els lliscaments amb esquís 
alpins portant els materials que s'utilitzen en l'abalisament, senyalització, socorrisme i rescat 
en espais esquiables. 
CE2.2 En un supòsit pràctic d'esquí alpí en medi nevat, realitzar els moviments que permetin 
un desplaçament ràpid i segur per a sí mateix i per a la resta d'esquiadores i esquiadors, 
portant els materials que s'utilitzen en l’abalisament, senyalització i socorrisme en espais 
esquiables. 
CE2.3 En un supòsit pràctic d'esquí alpí en medi nevat, realitzar amb eficàcia i seguretat el 
descens directe, els derrapatges, la parada, l’encadenament de diferents girs i viratges amb 
canvis de ritme i velocitat, de manera adaptada a l'estat del medi nevat i transportant els 
equips i materials propis de la senyalització, abalisament, socorrisme i rescat. 
CE2.4 En un supòsit pràctic de desplaçament en pendent, per a una funció específica, per un 
entorn nevat de tipus nòrdic, transportant equips i materials de senyalització, abalisament, 
socorrisme i rescat: 
- Identificar les possibles zones que presenten perills objectius típics del terreny nevat. 
- Identificar la dificultat dels trams més complicats del recorregut a realitzar i proposar les 
tècniques de desplaçament amb els seus equips i materials específics per desplaçar-se i 
transportar el material caracteritzat en el supòsit pràctic. 
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- Realitzar un descens conforme al traçat més segur, adaptant les tècniques d'esquí alpí al 
pendent i orografia del recorregut, a l'estat de la neu i al tipus de materials transportats 
específics per a una funció prèviament establerta. 
CE2.5 Realitzar un descens sobre una pista condicionada amb un desnivell mínim de 300 
metres, utilitzant tècniques específiques d'esquí alpí, remolcant un trineu que contingui 
materials fins a completar el pes equivalent en material habitualment transportat en funcions 
de senyalització, abalisament, socorrisme i rescat. 

 
Continguts 
 
1. Materials d'abalisament, senyalització i socorrisme en espais esquiables, manteniment de dits 
espais 
- Normativa de qualitat i seguretat: 
 ● Marc jurídic espanyol: AENOR 
 ● BS 5750 
 ● ISO 9000 
- Recursos materials per a l'abalisament, senyalització i socorrisme en espais esquiables. 
 ● Característiques, comportament i aplicació dels elements que s'utilitzen en la construcció 
 de materials de treball com balises i lliteres. 
 ● Especificacions d'ús i transport. 
 ● Materials genèrics de senyalització i seguretat per a l'abalisament de pistes: pals i estaques 
 de diferents tipus de fusta, pals de fusta amb recobriment protector, pals de plàstic fi, pals 
 de plàstic gruixut, abraçadores de diferents tipus. 
 ● Materials específics de senyalització i seguretat per a l'abalisament fora de pistes i 
 prevenció d'allaus: cordes dinàmiques acolorides, pals plàstics de diferents gruixos, balises 
 metàl·liques, cartells i avisos específics, xarxes antineu i vent, protectors paraallaus rígids 
 (barreres de fusta verticals i horitzontals), protectors paraallaus flexibles (plàstics i 
 metàl·lics), sistemes preventius d'allaus (aire, explosius, altres mitjans). 
 ● Materials específics de senyalització i seguretat en estadis de competició alpina, de sots, 
 salts i parcs de surf: cartells i avisos específics, xarxes de tipus A, B, C, (de trena, xarxes de 
 polietilè, xarxes triangulars de protecció de pilones), ganxos de xarxa i abraçadores, malles 
 d'ombra, cintes perimetrals, senyals lluminosos mòbils i permanents, matalassos protectors 
 (d'escuma, multidensitat, inflables, circulars). 
- Elements actius i passius de seguretat per al transport de persones i materials mitjançant lliteres i 
elements de càrrega sobre la neu dins de pistes abalisades: 
 ● Sistemes d'autofrenada en els diferents tipus de lliteres. 
 ● Cordinos de seguretat i guia en els diferents tipus de lliteres. 
 ● Sistemes de localització i posicionament via satèl·lit (GPS). 
- Elements actius i passius de seguretat per al transport de persones i materials mitjançant lliteres i 
elements de càrrega sobre la neu fora de les pistes abalisades: 
 ● Sistemes d'autofrenada en els diferents tipus de lliteres. 
 ● Cordinos de seguretat i guia en els diferents tipus de lliteres. 
 ● Sistemes de localització i posicionament via satèl·lit (GPS). 



  
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

 
 21 

- Manteniment, emmagatzematge i preparació de materials d'abalisament, senyalització i 
socorrisme en espais esquiables: 
 ● Pautes per a la supervisió i detecció de defectes i anomalies: diagnòstic de deteriorament 
 o avaries. 
 ● Manteniment preventiu i operatiu: eines, materials i processos de reparacions bàsiques. 
 ● Arranjaments de fortuna en accions d'abalisament, senyalització i socorrisme. 
 ● Preparació dels materials: adaptació i regulacions bàsiques. 
 ● Emmagatzematge: protecció i accessibilitat dels diferents materials. 
 
2. Tècniques de desplaçament i transport de materials d'abalisament, senyalització i socorrisme 
amb tècniques adaptades d'esquí alpí 
- Tècniques d'esquí alpí portant motxilla, balises, senyalització i eines. 
 ● Adaptació dels moviments al transport. 
● - Tècniques d'esquí alpí i ús de lliteres: 
 ● Descens directe. 
 ● Falca i girs en falca. 
 ● Descens directe en diagonal. 
 ● Derrapatge oblic. 
 ● Derrapatge arrodonit. 
 ● Garlandes. 
 ● Viratge fonamental. 
 ● Viratge paral·lel bàsic. 
- Adaptació de la tècnica d'esquí alpí amb llitera en diferents condicions del medi nevat. 
 ● Adaptació tècnica en neu no trepitjada (pols, humida, pesada, molla, podrida). 
 ● Adaptació tècnica en neu amb bamps i neu amb moltes traces. 
 ● Adaptació tècnica en neu molt dura i gelada. 
 ● Adaptació tècnica en neus canviants. 
- Tècniques específiques d'esquí alpí per al transport de maces de pals, xarxes, eines i altres 
materials per abalisar pistes d'esquí alpí: 
 ● Tècnica d'esquí per al transport de material sobre el cos del pister-socorrista o de la 
 pistera-socorrista sense motxilla. 
 ● Tècnica d'esquí per al transport de material sobre el cos de la pistera-socorrista o del 
 pister-socorrista amb motxilla. 
 ● Tècnica d'esquí per al transport de material unit per cordinos. 
 ● Tècnica d'esquí i altres mitjans de fortuna per al transport de material. 
- Execució de viratges amb seguretat dins i fora de pista portant llitera o elements d'abalisament: 
 ● Realitzar viratges amplis, mitjans i curts controlant la velocitat en situació de neu estable. 
 ● Realitzar viratges amplis, mitjans i curts controlant la velocitat en situació de neu canviant. 
- Acceleració, desacceleració i control de la velocitat de desplaçament, transportant materials 
d'abalisament i/o lliteres. 
- Adaptació de la tècnica d'esquí alpí en situacions climatològiques adverses transportant materials 
d'abalisament i/o lliteres. 
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- Execució de viratges amplis, mitjans i curts controlant la velocitat en situació meteorològica 
extrema: 
 ● En situació de visibilitat limitada per boira. 
 ● En situació de vent molt fort. 
 ● En situació de precipitacions d'aigua i/o neu. 
- Adaptació de la tècnica d'esquí alpí en grans pendents transportant materials d'abalisament i/o 
lliteres: 
 ● Sistemes de baixada segura transportant materials i/o lliteres en forts pendents. 
 ● Control de la velocitat en baixades molt pendents sense exposició o perill greu de caiguda. 
 ● Control de la velocitat en baixades molt pendents amb exposició o perill greu de caiguda. 
- Tècniques adaptades d'esquí alpí per al transport de persones i materials sense l’ús de lliteres o 
altres elements auxiliars de transport sobre la neu: 
 ● Tècnica d'esquí per al transport de persones i materials mitjançant procediments de 
 fortuna. 
 
Orientacions metodològiques 
 
La seqüència d'impartició de les unitats formatives haurà de seguir l'ordre en el que apareixen en el 
mòdul formatiu. Per accedir a la unitat formativa 2 ha d’haver-se superat la unitat formativa 1. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 2 
 
Denominació: PREVENCIÓ D'ACCIDENTS EN DOMINIS ESQUIABLES 
 
Codi: MF1635_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1635_2: Prevenir accidents i situacions de risc en dominis esquiables. 
 
Durada: 90 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Interpretar diferents tipus de plans d'actuació davant d'emergències i la normativa relacionada, 
discriminant la informació relativa a accidents, fallades tècniques en remuntadors, altres situacions 
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de perill i el deteriorament de l'entorn natural, per establir la jerarquia seqüencial d'actuació en cada 
tipus de contingència. 

CE1.1 Identificar, analitzar i contextualitzar la normativa d'àmbit estatal, autonòmic i/o local 
sobre zones naturals de muntanya susceptibles de ser utilitzades com a dominis esquiables 
d'ús públic. 
CE1.2 Analitzar un pla d'actuació d'emergències d'una organització responsable d'un domini 
esquiable comprovant que recull de manera diferenciada tot el que s’explicita a continuació i 
descrivint cada un dels protocols que en l'esmentat pla estiguin recollits: 
- Localització del pla. 
- Els protocols d'actuació en funció del tipus d'emergència. 
- Els protocols d'actuació davant de persones usuàries amb necessitats especials. 
- Les responsabilitats en funció de l'organigrama. 
- La cadena de transmissió de la informació. 
- Localització i accés als recursos en funció de les situacions d’emergència. 
CE1.3 En un supòsit pràctic d'entorn esquiable i les seves instal·lacions corresponents, analitzar 
el pla d'actuació d'emergències de l'entitat comprovant i, en el seu cas, detectant possibles 
deficiències en relació amb: 
- Que sigui de fàcil localització i interpretació i que s'han pres les mesures per a la seva difusió 
entre tots els empleats i empleades de l'entitat. 
- Que estiguin recollides totes les situacions d'emergència que puguin produir-se en funció de 
les característiques tant de l'entorn esquiable com de la pròpia instal·lació. 
- Que existeix un protocol diferenciat per a l'atenció a persones amb necessitats especials. 
- Que existeixen protocols diferenciats per a la comunicació interna i externa amb serveis 
auxiliars de socors aliens a la instal·lació. 
- Que existeix un protocol diferenciat per a l'evacuació d'emergència. 
- Que existeix un protocol diferenciat per a la intervenció davant de situacions de fallada en els 
remuntadors mecànics. 
- Que s'estableixen pautes per a la previsió, revisió, actualització i manteniment periòdic dels 
materials necessaris per atendre situacions de perill i emergències dins de l'estació. 
CE1.4 En un supòsit pràctic d'entorn esquiable i les seves instal·lacions corresponents, 
comprovar que es disposa de recursos suficients qualitativa i quantitativament per realitzar 
actuacions d'emergència i d'evacuació del domini esquiable i de les instal·lacions de l'entitat de 
referència i, en cas necessari, reflectir les deficiències detectades i proposar mesures per a la 
seva solució. 
CE1.5 En un supòsit pràctic d'entorn esquiable i les seves instal·lacions corresponents, 
supervisar el protocol d'evacuació d'emergència comprovant: 
- La disponibilitat i l'estat de vehicles apropiats, tals com màquines de neu i/o motos de neu. 
- L'ús previst dels remuntadors mecànics en situacions d'evacuació d’emergència o, en casos 
especials, l'anul·lació del funcionament de dits remuntadors mecànics. 
- Les vies i recursos d'accés prioritari del metge i/o personal sanitari al lloc de l'accident. 
- La presència d'una ambulància en la base del domini esquiable o la seva disponibilitat en el 
menor temps possible. 
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- La ubicació, adequació i disponibilitat de la zona prevista per a la intervenció de l'helicòpter 
d'emergències en el domini esquiable. 
CE1.6 Descriure el procediment per a la recollida i tractament de la informació relativa a les 
incidències i emergències dins del domini esquiable i les seves instal·lacions, així com les 
observacions, suggeriments i reclamacions rebudes de les persones usuàries. 
CE1.7 En un supòsit pràctic de situació d'emergència i la seva actuació corresponent, elaborar, 
registrar i, en cas necessari, tramitar l'informe o comunicat d'actuació de l'equip de socors de 
l'estació i la seva coordinació amb altres equips de socors aliens a aquesta. 

 
C2: Seleccionar i utilitzar l'equip necessari d'indumentària i de protecció personal necessari en 
l'acompliment de les seves funcions professionals d'abalisament, senyalització i vigilància del domini 
esquiable, per ser permanentment identificat i protegit conforme a les directrius de l'entitat de 
referència i a la normativa de riscos laborals. 

CE2.1 Identificar i analitzar la normativa vigent en prevenció de riscos laborals que afecta el 
desenvolupament d'activitats professionals relacionades amb la senyalització, abalisament, 
socorrisme i rescat en dominis esquiables. 
CE2.2 Identificar la indumentària i complements que formen part de l'equip de protecció i 
identificació individual, discriminant els que s'utilitzen per a la identificació conforme a les 
directrius de l'entitat d'aquells que s’utilitzen per a la protecció personal en el 
desenvolupament de les diferents funcions professionals. 
CE2.3 En supòsits pràctics que caracteritzin diferents tipus d'intervencions professionals de 
senyalització, abalisament, socorrisme i/o rescat en entorns nevats, seleccionar i justificar les 
combinacions d'indumentària i complements que poden fer-se per garantir la seguretat del 
tècnic o de la tècnica i la seva identificació permanent. 

 
C3: Supervisar un domini esquiable, avaluant les característiques del medi nevat i la seva possible 
evolució conforme a les previsions meteorològiques i l'orografia del terreny, per establir els límits de 
seguretat en els quals desenvolupar les diferents activitats de l'estació d'esquí i els riscos de 
deteriorament ambiental. 

CE3.1 En relació amb la tipologia dels fenòmens meteorològics i el comportament general de 
l'atmosfera identificar i/o explicar: 
- La relació que existeix entre la pressió atmosfèrica i el temps meteorològic. 
- Les parts d'un núvol i els diferents tipus de núvols. 
- La meteorologia i la situació atmosfèrica regnant i la seva relació amb el procés de formació 
de la neu i la seva metamorfosi. 
- La variació de la sensació tèrmica per l'efecte del vent i la humitat ambiental. 
CE3.2 Analitzar les característiques d'un entorn de muntanya per avaluar el risc d'allaus en les 
seves diferents tipologies i la formació dels dits allaus. 
CE3.3 En un supòsit pràctic d'avaluació de les característiques del medi nevat, interpretar 
prèviament la informació que aporta un mapa meteorològic: 
- Localitzant les zones de baixes pressions. 
- Identificant les zones de vents forts. 
- Indicant el gir de les borrasques i anticiclons. 



  
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

 
 25 

- Reconeixent els diferents fronts presents al mapa. 
CE3.4 En un supòsit pràctic d'avaluació de les característiques del medi nevat, identificar a 
partir de l'observació, els signes naturals indicadors d’un possible canvi meteorològic. 
CE3.5 En un supòsit pràctic d'avaluació de les característiques del medi nevat, identificar 
diferents tipus de neu i descriure les seves característiques. 
CE3.6 Definir les condicions que ha de complir un domini esquiable perquè pugui ser 
considerat apte per al seu ús esportiu i recreatiu per la generalitat del públic habitual en 
aquest tipus d'activitats. 
CE3.7 En un supòsit pràctic d'avaluació d'un domini esquiable, valorar els nivells de seguretat 
tenint en compte: 
- La quantitat i qualitat de la neu. 
- L'abalisament de pistes. 
- La informació a disposició de les persones usuàries. 
- La previsió meteorològica durant el temps d'obertura dels remuntadors. 
- La presència d'esdeveniments esportius o lúdics que delimitin l'ús general del domini 
esquiable. 

 
C4: Elaborar informes estimant el risc d'utilització d'un domini esquiable, atenent les condicions de 
la instal·lació i protocols establerts de seguretat i protecció ambiental. 

CE4.1 Identificar i seleccionar els diferents models d'informes i els suports físics corresponents 
(fitxes-informes-mitjans digitals) que s'usaran de manera específica en funció del tipus 
d'informe que haurà d'elaborar-se per reflectir l'avaluació realitzada dels dominis esquiables. 
CE4.2 En un supòsit pràctic d'avaluació d'un domini esquiable, elaborar un informe reflectint 
els possibles riscos que puguin produir-se en la utilització de dit domini i proposar a l'esmentat 
informe de manera clara i diferenciada, les mesures necessàries més immediates per atendre 
les contingències detectades. 
CE4.3 En un supòsit pràctic d'avaluació de l'estat d'un domini esquiable, informar la superiora 
o el superior responsable, aplicant el protocol establert. 

 
C5: Aplicar tècniques de condicionament, senyalització i abalisament de les superfícies nevades per 
establir un entorn segur tant en els accessos com en els dominis esquiables, tenint en compte els 
protocols determinats per l’organització. 

CE5.1 Interpretar informes sobre l'avaluació de diferents dominis esquiables i establir en funció 
d’aquests, les tasques de condicionament, senyalització i abalisament de les superfícies 
nevades afectades i els accessos i vies d'evacuació de dites superfícies. 
CE5.2 Executar tasques de condicionament del mantell nival per a la seva utilització com a 
pista d'esquí d'ús públic. 
CE5.3 Participar en les accions de condicionament d'una superfície nevada d'un equip de 
treball de manera coordinada amb l'acció prèvia i/o simultània de mitjans mecànics 
autopropulsats per a la mateixa finalitat. 
CE5.4 Col·laborar en accions de condicionament d'una superfície nevada, comparant les dades 
d'informes previs de l'esmentada superfície amb l'avaluació directa sobre el terreny per 



  
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

 
 26 

concretar els perills potencials, reajustar els seus paràmetres d'ús i planificar les accions de 
senyalització i abalisament de les superfícies afectades. 
CE5.5 En un supòsit pràctic de superfície esquiable, senyalitzar i abalisar diferents recorreguts 
condicionats prèviament, delimitant de manera restrictiva les zones perilloses i destacant els 
elements informatius que estableixen la dificultat del recorregut, les vies alternatives de 
sortida o evacuació i l'accés als serveis de suport, socors i emergència de l'estació. 

 
C6: Interpretar i, en el seu cas, adaptar els protocols de prevenció i seguretat de referència a les 
diferents situacions que es produeixen en un domini esquiable i comprovar els plafons informatius i 
les balises, reorganitzant-les en cas necessari, per establir un entorn esquiable segur. 

CE6.1 Interpretar la informació aportada per una anàlisi estadística d’accidents en un domini 
esquiable per seleccionar materials i mesures de prevenció. 
CE6.2 Descriure els materials que s'utilitzen per prevenir accidents o situacions d'emergència, 
explicant el seu emmagatzemament, manteniment i transport. 
CE6.3 En un supòsit pràctic de prevenció d'accidents, en el qual s’informa la persona usuària de 
les característiques d'un domini esquiable, indicar: 
- El tipus de cartell, la seva ubicació i el missatge que ha de contenir. 
- Selecció i ubicació de la bandera que informa de riscos d'allaus segons l'estat del mantell 
nival. 
- Tipus i freqüència dels missatges per megafonia, en funció del contingut. 
CE6.4 En un supòsit pràctic de prevenció d'accidents en un domini esquiable, revisar i distribuir 
els materials de prevenció com balises, xarxes, senyalització, cordes i d'altres, informant del 
seu estat la superiora o el superior responsable. 

 
C7: Aplicar tècniques de comunicació amb les persones usuàries dels dominis esquiables, conforme 
als protocols de prevenció d'accidents i situacions de risc i de preservació de l'entorn natural en 
dominis esquiables, per informar-les sobre les conductes que han d'adoptar per prevenir situacions 
de risc potencial i preservar l'entorn. 

CE7.1 Descriure el tipus de missatge i continguts a transmetre a unes determinades persones 
usuàries, per conscienciar-les de l'actitud que han d'adoptar en un entorn esquiable, respecte 
a la seva seguretat, a la seguretat d'altres persones usuàries i a la conservació del medi natural. 
CE7.2 En un supòsit pràctic d'activitat en domini esquiable, seleccionar tècniques de 
comunicació que garanteixin l'èxit en la informació a les persones usuàries, utilitzant diferents 
tipus de missatges. 
CE7.3 En un supòsit pràctic d'activitat en domini esquiable, elaborar suports informatius, fitxes, 
informes i qüestionaris, entre altres, sobre activitats o esdeveniments, de manera que 
incloguin amb claredat la informació que es pretén comunicar. 
CE7.4 En un supòsit pràctic d'activitat en domini esquiable, seleccionar els recursos gràfics i 
audiovisuals per transmetre a persones usuàries informació sobre seguretat i convivència en 
un domini esquiable. 
CE7.5 En un supòsit pràctic d'activitat en domini esquiable, seleccionar i aplicar tècniques de 
comunicació verbal i/o gestual tenint en compte la situació i les característiques d'unes 
persones usuàries. 
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CE7.6 En un supòsit pràctic de situació conflictiva, aplicar tècniques de comunicació que 
garanteixin la seguretat de l'equip de rescat i de les persones usuàries, en la resolució del 
problema. 

 
C8: Aplicar tècniques de vigilància conforme als protocols de prevenció d'accidents i situacions de 
risc i de preservació de l'entorn natural, en dominis esquiables, per neutralitzar amb la major 
immediatesa les situacions perilloses o potencialment perilloses que puguin produir-se. 

CE8.1 Descriure els factors de perillositat objectius i subjectius, característics d'un domini 
esquiable i relacionar-los amb els errors que es produeixen en les tasques de vigilància. 
CE8.2 Descriure els comportaments i actituds potencialment perilloses o prohibides d'unes 
persones usuàries en un domini esquiable. 
CE8.3 En un supòsit pràctic d'aplicació de protocols de vigilància, interpretar la informació que 
aporta una anàlisi de mantell nival i associar-la a mesures preventives d'informació, restricció i 
prohibició d'accés a les zones analitzades. 
CE8.4 En un supòsit pràctic d'aplicació de protocols de vigilància, comprovar l'estat dels equips 
de radiotransmissió i efectuar el contacte de revisió amb tots els tècnics i organitzacions 
implicades en l'esmentat protocol de vigilància. 
CE8.5 En un supòsit pràctic d'aplicació de protocols de vigilància indicar: 
- Els factors de perillositat del domini esquiable. 
- El lloc idoni per ubicar els punts de vigilància. 
- Els sistemes de comunicació entre les persones tècniques implicades. 
- La rotació de les persones tècniques implicades, els recorreguts o patrulles i la seva 
periodicitat. 
- La dotació de recursos materials per a cada punt de vigilància. 
- La informació que s'ha de transmetre a les persones usuàries des de cada punt de vigilància. 
- El sistema de registre de les intervencions realitzades. 
CE8.6 En un supòsit pràctic d'aplicació de protocols de prevenció d'accidents i situacions de 
risc, elaborar un informe sobre els perills objectius detectats en un domini esquiable. 

 
Continguts 
 
1. Perfil i activitat professional en l'abalisament, senyalització i socorrisme en dominis esquiables 
- Marc internacional de la figura del pister-socorrista o de la pistera-socorrista: 
 ● Associacions professionals al món: FIPS (Federation Internationale des Patrouilles de Ski). 
 ● Normativa internacional: FIS. 
 ● Normativa estatal: ATUDEM. 
- Ressenya històrica: 
 ● Orígens. 
 ● Situació actual de la professió. 
 ● Perspectives futures i noves tecnologies. 
- Objectius i funcions de l'activitat professional. 
- Perfil i activitat professional: història professional, actituds i aptituds. 
- Camp d'actuació, marc jurídic i laboral. 
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- Equip i vestimenta professional. 
- Manteniment de l'equip i material personal i col·lectiu. 
- Malalties professionals, riscos laborals i prevenció de riscos. 
 
2. Meteorologia en els esports d'hivern 
- Conceptes generals de meteorologia: 
 ● Circulació general atmosfèrica. 
 ● Temperatura de l'aire i sensació tèrmica. 
 ● Pressió atmosfèrica: definició i variació. 
- Els núvols: definició, parts, tipus segons la seva gènesi i gèneres. 
- Ciclons i anticiclons. 
- Anàlisi i predicció del temps sense recursos tecnològics: 
 ● Predicció del temps per indicis naturals. 
- Fonts i recursos tecnològics en la predicció del temps: 
 ● Fonts d'informació específiques: comunicació amb AEMET i registre de l’estat 
 meteorològic. 
 ● Mesuraments i dades resultants de mesuraments sobre radiacions diverses, dades emeses 
 per satèl·lits i radars destinats a la predicció i observació meteorològica, anàlisi de sèries i 
 recursos meteorològics. 
 ● Dades específiques amb què elaborar la predicció del temps en diferents zones d'altitud i 
 condicionants físics: models numèrics, circumscrita al mar, les platges, la muntanya i 
 aeronàutica, radiació ultraviolada, probabilitats de precipitació, temperatures màximes, 
 mínimes i mitjanes. 
- Riscos associats als fenòmens atmosfèrics i mesures preventives. 
- Nivologia: 
 ● Neu i mantell nival (formació i precipitació). 
 ● Propietats físiques de la neu. 
 ● Metamorfisme de la neu: gradient, transformació mecànica i tèrmica. 
 ● Fonts d'informació específiques: comunicació amb AEMET i registre de l’estat del mantell 
 nival. 
 ● Anàlisi del mantell nival: tècniques de sondeig i elaboració de perfils. 
 ● Influència de l'orientació del pendent en la transformació del mantell nival: 
 estudis de casos pràctics. 
- Allaus de neu: 
 ● Constitució de l'allau. 
 ● Tipus d'allaus placa, neu recent i de fusió. 
 ● Influència del relleu i la vegetació en el desencadenament o estabilització del mantell 
 nival. 
 ● Predicció: test de camp sobre el risc d'allaus. 
 
3. Espai i domini esquiable 
- Espai esquiable: definició, característiques físiques i biològiques: 
 ● Normativa internacional i nacional que regula dits espais i dominis esquiables. 
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- Domini esquiable: definició i caracterització: 
 ● Normativa internacional i nacional que regula els espais i dominis esquiables. 
 ● Catalogació de les pistes per dificultat i colors que la indiquen. 
- Usos del domini esquiable: turisme, lleure i esportiu: 
 ● Pistes d'ús públic turístic i lleure. 
 ● Pistes destinades a pràctiques específiques: estadi de competició alpina. 
 ● Pistes destinades a pràctiques específiques: estadi de sots i salts. 
 ● Pistes destinades a pràctiques específiques: estadi de velocitat i quilòmetre llançat. 
 ● Pistes destinades a pràctiques específiques: circuits d’esquicròs.  
 ● Pistes de salts i acrobàcies: parcs de surf. 
 ● Pistes d'esquí de fons. 
 ● Recorreguts forapista dins de l'estació. 
- Organigrama d'un centre hivernal: 
 ● Administració i atenció al públic. 
 ● Taquilles. 
 ● Mitjans mecànics. 
 ● Pistes. 
 ● Neu produïda. 
 ● Activitats esportives. 
 ● Urbanisme. 
 ● Medi ambient i desenvolupament sostenible. 
- Perills objectius i subjectius del domini esquiable: 
 ● Accidents produïts per les persones usuàries durant la pràctica esportiva. 
 ● Accidents produïts per les persones usuàries fora de la pràctica esportiva. 
 ● Accidents en mitjans mecànics. 
 ● Accidents originats per inclemències meteorològiques. 
 ● Accidents provocats per allaus de neu o despreniments de tot tipus. 
- Sistemes d'informació en l'espai esquiable: 
 ● Plafons fixos informatius lluminosos de l'estació. 
 ● Plafons mòbils dins de l'estació. 
 ● Plafons mòbils dins del domini esquiable. 
 ● Megafonia. 
 ● Centres d'informació a la clientela. 
- Anàlisi del risc i supervisió dels riscos possibles en l'ús de dominis esquiables: 
 ● Provisió d'evidències directes i indirectes: ús de dades estadístiques i d'altres fonts 
 informatives directes i indirectes. 
 ● Tècniques i protocols de supervisió in situ dels dominis esquiables. 
 ● Recollida directa d'informació sobre el terreny. 
 ● Supervisió en equip: criteris per al repartiment d'espais a supervisar entre els membres de 
 l'equip i assignació de funcions. 
- Elaboració i registre d'informes sobre el risc estimat d'ús de dominis esquiables: 
 ● Protocol d'elaboració d'informes. 
 ● Tipus de fitxes per al registre d'informes d'actuació i accidents. 
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 ● Suports digitals per al registre informatiu de diferents actuacions. 
 ● Emmagatzemament i gestió de la informació recollida. 
 
4. Condicionament, senyalització i abalisament d'espais i dominis per a ús públic 
- Condicionament de superfícies nevades: 
 ● Característiques del mantell nival per al seu ús com a domini esquiable. 
 ● Tècniques de condicionament. 
 ● Canons de neu, ús i distribució. 
 ● Impacte ambiental en el condicionament de dominis esquiables. 
- Innivació de l'àrea esquiable mitjançant recursos artificials: 
 ● Legislació sobre instal·lacions de neu produïda, desenvolupament sostenible i protecció 
 del medi ambient. 
 ● Necessitats per a la creació d'un sistema de neu artificial: basses d’aigua, sistemes de 
 distribució i compressió, xarxa d'hidrants. 
 ● Criteris d'utilització - necessitat de neu artificial. 
 ● Tipologia, funcionament bàsic i manteniment dels diferents sistemes per produir neu 
 artificial. 
- Vehicles autopropulsats per al condicionament de dominis esquiables: 
 ● Tipus: motos de neu, quads, màquines trepitjaneu i d'altres. 
 ● Circulació de vehicles: motos, quads, màquines trepitjaneu i d'altres. 
 ● Coordinació de mitjans motoritzats i no motoritzats. 
 ● Interacció de tècniques de condicionament amb vehicles i sense vehicles. 
- Senyalització i abalisament de pistes: 
 ● Materials: banderes, xarxes i pals d'abalisar, entre d'altres. 
 ● Tècniques d'instal·lació i subjecció dels diferents materials. 
 ● Coordinació de recursos. 
 
5. Protocols de prevenció i vigilància en els dominis esquiables 
- Causes d'accidents en dominis esquiables i estacions d'esquí: 
 ● A les instal·lacions de l'estació. 
 ● En els dominis esquiables dins i fora de pista. 
 ● En els remuntadors mecànics. 
- Recursos humans. 
- Materials per a la prevenció i vigilància de dominis esquiables: 
 ● Panells informatius sobre pautes de conducta de les persones usuàries. 
 ● Panells informatius sobre l'estat de la neu. 
 ● Megafonia. 
 ● Abalisaments i dispositius de separació. 
 ● Senyalització de zones de perill. 
 ● Recursos de vigilància. 
 ● Criteris per a la selecció i organització de recursos materials per a la prevenció i vigilància. 
- Organització d'un servei de pistes: 
 ● Sistemes d'alerta. 
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 ● Equip de socors. 
 ● Rotacions. 
- Supervisió i establiment de l'entorn esquiable. 
- Criteris de tancament i obertura de pistes. 
- Vigilància i prevenció d'accidents en dominis esquiables: 
 ● Anticipació a les causes potencials d'accidents o situacions d’emergència. 
- Protocols de procediments especials: 
 ● Pla de recerques diürnes i nocturnes. 
 ● Pla d'intervenció en desencadenament d'allaus (PIDA). 
 ● Pla d'evacuació per helicòpter: condicionament d'heliports improvisats i no improvisats. 
 ● Pla de rescat en zona difícil. 
 ● Pla d'evacuació en mitjans de transport per cable. 
 
6. Atenció a la clientela/persones usuàries 
- Acollida - recepció de les persones usuàries. 
- Acompanyament de la persona usuària segons necessitats de dita persona. 
- Tècniques de comunicació en situacions preventives d'accident en els dominis esquiables: 
 ● Característiques de les etapes de desenvolupament de la personalitat. 
 ● Característiques de persones pertanyents a col·lectius amb necessitats especials. 
 ● Ansietat davant de situacions d'emergència. 
 ● Comunicació aplicada a les situacions preventives d'accident o emergència (tècniques de 
 comunicació amb les persones usuàries: verbal i no verbal). 
 ● Habilitats de comunicació en la prevenció (escrites, verbals i no verbals). 
 ● Comunicació en situacions conflictives i resolució de conflictes. 
 ● Registre i tractament d'informació. 
 
7. Comunicació i informació - Mitjans, tecnologies i el seu tractament 
- Normativa internacional de la comunicació per radiofreqüència. 
- Normativa nacional de la comunicació per radiofreqüència. 
- Radiotelefonia i comunicacions sense fil: 
 ● Tipus de comunicacions sense fil. 
 ● Bandes ISM (Industrial, Scientific and Medical). 
 ● Tipus de modulació digital. 
 ● Tipus de tecnologies emprades en radiofreqüència. 
- Protocols de comunicació i coordinació durant una intervenció d'emergència i rescat: 
 ● Comunicacions sense protocol estàndard. 
 ● Comunicacions amb protocol estàndard. 
- Pautes d'informació i comunicació per a la prevenció i vigilància de dominis esquiables: 
 ● Missatges de megafonia per a la prevenció i la seguretat en els dominis esquiables. 
 ● Habilitats de comunicació en la prevenció. 
 ● Habilitats de comunicació socials. 
 ● Comunicació en situacions conflictives i resolució de conflictes. 
- Gestió de les comunicacions en el servei de socorrisme en pistes: 
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 ● Contractació del servei de radiotransmissors i/o telefonia. 
 ● Manteniment i càrrega d'equips. 
 ● Recursos alternatius davant de fallades o "ombres" en comunicacions. 
- Tractament, registre i tramitació dels diferents comunicats i informes: 
 ● Models de fitxes i informes. 
 ● Programari i maquinari específic. 
 ● Procediments de transmissió de la informació. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 3 
 
Denominació: RESCAT DE PERSONES ACCIDENTADES EN ESPAIS ESQUIABLES, EN TRANSPORTS 
MECÀNICS PER CABLE I EN ALLAUS 
 
Codi: MF1636_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1636_2: Rescatar persones accidentades en espais esquiables, en transports mecànics per cable i 
en allaus. 
 
Durada: 120 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: COORDINACIÓ I SEGUIMENT EN ACCIDENTS O SITUACIONS D'EMERGÈNCIA EN ESPAIS 
ESQUIABLES 
 
Codi: UF1914 
 
Durada: 30 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP1 i la RP6. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
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C1: Aplicar protocols d'intervenció en situacions d'emergència o accidents ocorreguts en els espais 
esquiables o a les instal·lacions d'una estació d'esquí. 

CE1.1 Descriure la informació que ha de contenir un missatge sobre un accident o situació 
d'emergència en un domini esquiable i establir el flux seqüencial que ha de recórrer l'esmentat 
missatge fins a arribar a totes les seves persones destinatàries en ordre de prioritats. 
CE1.2 Descriure el procés de confirmació d'un avís d'accident o situació d'emergència per 
activar un protocol d'intervenció. 
CE1.3 En un supòsit pràctic d'avís d'accident i/o situació d’emergència: 
- Precisar la localització de la persona accidentada. 
- Descriure l'accident o la situació d'emergència. 
- Precisar els materials que requereix la intervenció. 
- Activar seqüencialment el protocol de desenvolupament i intervenció en la situació 
d'emergència o accident caracteritzat per a un domini esquiable o instal·lacions d'una estació 
d'esquí concreta. 
CE1.4 En un supòsit pràctic d'avís d'accident i/o situació d’emergència; 
- Precisar els recursos que requereix l'evacuació de persones accidentades. 
- Aplicar el protocol establert per traslladar la víctima en funció de la gravetat de les lesions. 
CE1.5 En supòsits pràctics que caracteritzin diferents tipus d'activació de protocols 
d'intervenció en accidents o situacions d'emergència i/o rescat en entorns nevats, seleccionar 
els sistemes de comunicació interna i externa més adequats a cada tipologia d'intervenció 
professional i utilitzar-los conforme al protocol i codis de referència per garantir la coordinació 
i eficàcia d'actuació de tots el personal tècnic implicat. 

 
C2: Aplicar tècniques de seguiment en intervencions realitzades en accidents o situacions 
d'emergència ocorreguts en el domini esquiable i elaborar l'informe d’actuació dels diferents equips 
que hagin intervingut. 

CE2.1 Realitzar el seguiment d'una intervenció en casos d'accident o situacions d'emergència 
i/o rescat en espais esquiables i identificar la informació que és necessari recollir en dit espai 
per valorar la qualitat del servei realitzat. 
CE2.2 Interpretar els resultats obtinguts en la recollida d'informació relativa al seguiment d'una 
intervenció en casos d'accident o situacions d'emergència i/o rescat en entorns nevats, 
prioritzant les deficiències detectades, per al seu tractament posterior a l'informe 
corresponent. 
CE2.3 Identificar i descriure el procés, els models de documents i els recursos 
d'emmagatzemament de la informació utilitzats en l'elaboració d'informes i fitxes relatius al 
seguiment de les intervencions realitzades en casos d'accident o situacions d'emergència i/o 
rescat en espais esquiables. 
CE2.4 En un supòsit pràctic d'accident o contingència fictícia en un espai esquiable, redactar un 
informe conforme al procediment i pautes de tractament de la informació establertes. 

 
Continguts 
 
1. Activació de protocols d'emergència, sistemes i codis de comunicació en espais esquiables 
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- Acotació de l'espai de responsabilitat i intervenció en espais esquiables: 
 ● Legislació sobre les diferents responsabilitats intervinents en espais esquiables: 
- Activació de protocols d'emergència i rescat en una estació d'esquí i muntanya: 
 ● Operatiu d'emergència. 
 ● Protocol de trucada al 112. 
 ● Coordinació amb altres equips de rescat diferents als propis de l’estació. 
- Codis de comunicació: 
 ● En aparells de radiotelefonia sense fil. 
 ● En el sistema de comunicació interna. 
 ● Altres sistemes acústics i visuals. 
- Seqüència dels missatges dins de l'organització: 
 ● Recepció de la informació de l'accident: personal encarregat del procés. 
 ● Protocol d'actuació depenent de la tipologia de l'accident. 
 ● Persones intervinents depenent de la tipologia de l'accident. 
 ● Recollida d'informació i emmagatzemament d’aquesta. 
 
2. Seguiment d'accidents i contingències en els espais esquiables i recollida i tractament 
d'informació 
- Metodologia per al seguiment d'accidents i contingències en els espais esquiables: 
 ● Dispositiu de seguretat del lloc de l'accident i de la persona accidentada en cas d’haver-
 n'hi. 
 ● Protocol de comunicació de primera intervenció. 
 ● Procés de presa de decisions. 
 ● Anàlisi i recollida de la informació. 
- Comunicats d'accidents: elaboració i tractament de la informació: 
 ● Informació rellevant. 
 ● Descripció de la situació de la persona accidentada. 
 ● Localització de les causes de l'accident. 
 ● Situació exacta del lloc de l'actuació. 
 ● Data i hora. 
- Models d'informes i fitxes de recollida d'informació: 
 ● Suports en paper normalitzat. 
 ● Suports digitals fixos. 
 ● Suports digitals mòbils. 
- Tractament de la informació: selecció, emmagatzemament i tractament: 
 ● Decisió de la importància informativa. 
 ● Transcripció informativa en suports de paper i digitals. 
 ● Emmagatzemament informatiu de manera clara i accessible. 
- Comunicació de resultats: presentació de conclusions i solucions: 
 ● Realització d'estadístiques. 
 ● Informes de qualitat. 
 ● Diferència informativa depenent de com s'estableixi la cadena de comunicació i actuació. 
 ● Creació d'informes en suport paper. 
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 ● Creació d'informes en suport digital. 
 ● Creació d'informes en suport audiovisual. 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: INTERVENCIÓ I RESCAT EN ACCIDENTS O SITUACIONS D'EMERGÈNCIA EN ESPAIS 
ESQUIABLES 
 
Codi: UF1915 
 
Durada: 90 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP2, la RP3, la RP4 i la RP5. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Aplicar tècniques de rescat, atenció i trasllat a una persona accidentada en dominis esquiables 
abalisats, conforme al protocol d'actuació establert per minimitzar els riscos d'intervenció. 

CE1.1 Descriure factors i graus de perillositat que condicionen el rescat d'una persona 
accidentada en dominis esquiables abalisats. 
CE1.2 En un supòsit pràctic de rescat en un espai esquiable abalisat: 
- Rebre i manejar un avís d'incidència. 
- Avaluar l'àrea de l'accident. 
- Seleccionar els materials de rescat tenint en compte les condicions de l’entorn i tipus 
 d'accident. 
- Triar l'itinerari a seguir per l'equip de rescat. 
- Senyalitzar l'àrea de l'accident. 
- Avaluar l'estat de la víctima. 
- Comunicar la informació precisa, interna i externa. 
- Repartir tasques entre els membres de l'equip de rescat. 
- Aplicar els primers auxilis. 
- Evacuar la persona accidentada considerant el tipus de lesió. 
- Atendre la persona accidentada durant el seu trasllat, controlant les seves constants vitals. 
CE1.3 En diversos supòsits pràctics d'accident en els quals és precís traslladar una persona 
accidentada des del lloc de l'accident al centre mèdic de l’organització. 
- Traslladar la persona accidentada utilitzant una "llitera". 
- Traslladar la persona accidentada utilitzant una "barqueta. 
- Traslladar la persona accidentada utilitzant un "trineu". 
- Traslladar la persona accidentada utilitzant una "moto de neu". 
- Introduir la persona accidentada en un "helicòpter". 

 
C2: Aplicar tècniques de rescat, atenció i trasllat a una persona accidentada en espais esquiables no 
abalisats, conforme al protocol d'actuació establert per minimitzar els riscos d'intervenció. 
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CE2.1 Descriure factors i graus de perillositat que condicionen el rescat d'una persona 
accidentada en espais esquiables no abalisats. 
CE2.2 Descriure el protocol de rescat de persones accidentades en un espai esquiable no 
abalisat. 
CE2.3 En un supòsit pràctic de rescat en espais esquiables no abalisats i no per efecte d'allau, 
realitzar les següents maniobres: 
- Instal·lació de rescat amb esquís. 
- Instal·lació de rescat amb àncora de neu i esquís. 
- Instal·lació de rescat amb cargols de gel. 
- Fixar una corda a la instal·lació i descendir i pujar per ella emprant els materials destinats a tal 
finalitat. 
CE2.4 En un supòsit pràctic de rescat en espais esquiables no abalisats i no per efecte d'allau: 
- Muntar una instal·lació de rescat en funció de la qualitat de la neu i materials disponibles. 
- Sobre la instal·lació de rescat muntar un sistema de politges amb mitjans mecànics de 
recuperació per ascens de persones accidentades. 
- Sobre la instal·lació de rescat muntar un sistema de fre de descens de persones accidentades. 
CE2.5 En un supòsit pràctic de rescat en espais esquiables no abalisats i no per efecte d'allau: 
- Rebre i manejar una informació de l'alerta. 
-Avaluar l'àrea de l'accident. 
- Establir comunicació amb la persona accidentada. 
- Estimar la mobilització de recursos materials i humans per a l'accés a la persona accidentada. 
- Seleccionar els materials de rescat tenint en compte les condicions de l’entorn i el tipus 
d'accident. 
- Triar itinerari i tècniques d'accés a la víctima a seguir per l'equip de rescat. 
- Senyalitzar l'àrea de l'accident. 
CE2.6 En un supòsit pràctic de rescat de persones accidentades en espais esquiables no 
abalisats i no per efecte d'allau: 
- Avaluar l'estat de la persona accidentada. 
- Estimar la mobilització de mitjans materials i humans per a l'evacuació i trasllat de la persona 
accidentada. 
- Comunicar la informació precisa, interna i externa. 
- Repartir funcions entre els membres de l'equip de rescat. 
- Aplicar els primers auxilis a la persona accidentada. 
- Realitzar l'evacuació de la persona accidentada aplicant les maniobres segons localització i 
tipus de lesió. 
- Atendre la persona accidentada durant el seu trasllat controlant les seves constants vitals. 

 
C3: Aplicar tècniques de rescat atenció i trasllat a una persona accidentada en els mitjans de 
transport per cable, conforme al protocol d'actuació establert per rescatar les persones usuàries. 

CE3.1 Descriure factors i graus de perillositat que condicionen el rescat d'una persona 
accidentada en instal·lacions de transport per cable. 
CE3.2 Descriure el protocol de rescat de persones accidentades en els mitjans de transport per 
cable. 
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CE3.3 En diversos supòsits pràctics de rescat on s'utilitzen diferents mitjans de transport per 
cable: 
- Comunicar l'incident. 
- Estimar els mitjans humans i materials que requereixen les maniobres de rescat. 
- Establir comunicació amb la persona accidentada. 
- Executar les maniobres d'accés a les persones accidentades. 
- Avaluar l'estat físic i psicològic de la persona accidentada. 
- Executar les maniobres de rescat i evacuació de les persones accidentades. 
- Efectuar les accions conduents a tranquil·litzar les persones accidentades. 
- Aïllar la persona accidentada de les condicions climatològiques adverses. 

 
C4: Aplicar tècniques de rescat en allaus, adaptant-les a les condicions de l’entorn, accident, estat de  
la víctima i recursos humans i materials disponibles, conforme al protocol internacional establert en 
aquest tipus d'accidents. 

CE4.1 Descriure el protocol internacional de recerca i rescat de persones accidentades en 
allaus. 
CE4.2 Descriure els factors i graus de perillositat que condicionen el lloc per realitzar el rescat 
en zones d'allau. 
CE4.3 Descriure les tècniques de recerca d'una persona accidentada en allau, diferenciant DVA 
– detector de víctimes en allaus - analògic, digital i sistema Recco® i per sondeig. 
CE4.4 En un supòsit pràctic de rescat en allaus, determinar la intervenció de la pistera-
socorrista o del pister-socorrista, considerant: 
- La recepció i el maneig de la informació d'alerta. 
- La selecció de materials de rescat com la motxilla d'allaus, EPI, DVA, Recco®, megàfons i 
d'altres. 
- La selecció de recursos humans utilitzant gossos d'allaus i diferents cossos de suport 
depenent de la magnitud. 
- El repartiment de tasques en l'equip de rescat entre banderers, vigies, palers, sondistes i 
d'altres. 
- La senyalització de l'àrea d'allau, delimitant el dipòsit de l’allau, la zona de materials, la zona 
de gossos, un heliport i la via d’escapada. 
- La localització i desenterrament de la víctima o víctimes. 
- L'avaluació de l'estat de la víctima o víctimes. 
- La comunicació interna i externa. 
- L'aplicació de primers auxilis. 
- L'evacuació de la persona o persones accidentades. 
- La comunicació amb el centre mèdic. 
CE4.5 Descriure les maniobres de suport en l'aproximació, enlairament i evacuació de persones 
accidentades en helicòpter. 

 
Continguts 
 
1. Estratègies de conducta, aspectes psicològics en la fase crítica del rescat 
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- L'estat de pànic durant els accidents o situacions d'emergències en espais esquiables. 
- Conducta de la víctima de l'accident o situació de l'emergència en espais esquiables: 
 ● Víctima greu d'accident per caiguda en pista i fora de pista. 
 ● Víctimes per caigudes en parcs de salts. 
 ● Víctimes per accidents productes de col·lisions. 
 ● Víctimes atrapades en mitjans d'elevació i transport. 
- Suport psicològic a víctimes d'accidents i a familiars de víctimes. 
- Actituds i resposta del pister-socorrista o de la pistera-socorrista en situacions de triatge i accidents 
amb múltiples víctimes. 
- Conductes de les o dels socorristes en intervencions d'emergència: 
 ● Control de la situació general de l'accident. 
 ● Nivell d'activació. 
 ● Control de l'activació durant el rescat. 
 ● Comportament eficaç. 
- Tècniques de control de l'ansietat per al propi pister o pistera-socorrista: 
 ● A nivell cognitiu. 
 ● A nivell fisiològic. 
 ● A nivell conductual. 
 ● Les pràctiques de simulació en la preparació psicològica de la pistera o del pister-
socorrista. 
- Prevenció i intervenció davant d'incidents crítics i seqüeles psicològiques en els i les professionals 
del socorrisme. 
 
2. Comunicació aplicada a situacions de rescat de persones accidentades i d’emergències en espais 
esquiables 
- Habilitats socials del pister-socorrista o de la pistera-socorrista: 
 ● Escolta activa. 
 ● Errors d'escolta. 
 ● Empatia. 
 ● Ajudar a pensar. 
 ● Objectius de la comunicació. 
 ● Compliment de normes. 
 ● Advertiment de situacions de risc. 
 ● Resolució de conflictes. 
- Tècniques de comunicació verbal i no verbal: 
 ● Models d'estils de comunicació. 
 ● Utilització del llenguatge oral i de l'escrit en la transmissió de missatges. 
 ● Utilització del llenguatge icònic i del llenguatge audiovisual en la transmissió de missatges. 
 ● Comunicació aplicada a situacions de prevenció de riscos. 
 ● Amb la persona accidentada. 
 ● Amb els companys i companyes o auxiliars accidentals. 
 ● Amb la resta de persones usuàries/públic. 
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3. Rescat de persones accidentades en espais esquiables abalisats i no abalisats 
- Tècniques de trasllat de la persona accidentada del lloc de l'accident al mitjà de transport 
seleccionat per a la seva evacuació: 
 ● Protocol de moviment necessari de la persona accidentada de forma individual. 
 ● Protocol de moviment necessari de la persona accidentada per parelles. 
 ● Protocol de moviment necessari de la persona accidentada amb 3 o més persones. 
- Tècniques de trasllat de persones accidentades utilitzant mitjans que requereixen esquiar: 
 ● Trasllat sobre el propi cos del rescatador o de la rescatadora. 
 ● Trasllat esquiant de la persona ferida entre 2 o més persones. 
 ● Ús de lliteres per a persones ferides a la neu: trineus, barquetes i similars. 
- Tècniques de trasllat de les persones accidentades utilitzant vehicles de motor adequats per a la 
neu:  
 ● Moto de neu: coneixements bàsics d'ús i manteniment. 
 ● Moto de neu: protocol de trasllat de la persona accidentada. 
 ● Màquina trepitjaneu: coneixements bàsics d'ús i manteniment. 
 ● Màquina trepitjaneu: protocol de trasllat de la persona accidentada. 
 ● Helicòpter: protocol de trasllat de la persona accidentada. 
- Materials de rescat en terreny nevat amb cordes: 
 ● Arnès de cintura. 
 ● Arnès de pit. 
 ● Mosquetons, descensors de vuit, autofrens/bloquejadors, plaques multiancoratge. 
 ● Cordinos i cintes. 
 ● Corda: dinàmica i estàtica. 
 ● Estaques de neu. 
 ● Cargols de gel. 
 ● Politges. 
- Muntatge de reunions per a rescat en terreny nevat utilitzant mitjans de fortuna: 
 ● Esquís. 
 ● Àncora de neu. 
 ● Cossos morts. 
 ● Bolets de neu. 
- Tècniques de rescat en terreny nevat amb cordes: 
 ● Instal·lació d'un punt segur per a la persona accidentada emprant cordes. 
 ● Instal·lació segura d'un lloc on iniciar un transport volat amb la persona accidentada. 
 ● Diferents formes de baixada i pujada amb assegurança de corda. 
 
4. Rescat de persones accidentades en els mitjans de transport per cable 
- Materials de rescat en mitjans de transport per cable: 
 ● Lliscadors per al desplaçament per cable individuals d'arnès. 
 ● Lliscadors per al desplaçament per cable individuals de cadira. 
 ● Lliscadors per al desplaçament per cable de cistella. 
 ● Cordes, cordinos i cintes. 
- Tècniques d'accés a les persones accidentades en els mitjans de transport per cable: 
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 ● Accés amb persones accidentades en telecadires. 
 ● Accés amb persones accidentades en telecabines. 
 ● Accés amb persones accidentades en telefèrics. 
- Tècniques d'evacuació de les persones accidentades en els mitjans de transport per cable: 
 ● Establir un punt segur per al rescatador o la rescatadora i la persona accidentada. 
 ● Adaptació dels ancoratges i assegurances a les característiques de la zona de rescat. 
 ● Desplaçament i recuperació de la persona accidentada, depenent del seu estat. 
 
5. Rescat de persones accidentades en allaus 
- Organització d'un rescat de persones accidentades en allau: 
 ● Delimitació de l'àrea de recerca. 
 ● Lloc d'observació i avís. 
 ● Organització i establiment del lloc d'inici de recerca principal. 
 ● Organització de grups de recerca. 
 ● Organització de grups d'evacuació. 
 ● Adequació de l'entorn per a la zona de l'heliport. 
- Tècniques de localització de persones accidentades en allau: 
 ● Ús de detectors de víctimes en allaus (DVA) analògics i digitals. 
 ● Sistema detector Recco®. 
 ● Localitzadors de posició via satèl·lit (GPS). 
- Tècniques d'organització i recerca per sondeig: 
 ● Diferents tipus de sonda. 
 ● Diferents tactes depenent del que transmeti la punta de la sonda. 
 ● Ordenació de l'equip de recerca amb sonda. 
 ● Sondes de fortuna: esquís, bastons, balises de pista i qualsevol altre. 
- Tècniques de desenterrament de persones accidentades en allau: 
 ● Establiment de l'equip de paleig. 
 ● Paleig amb mitjans de fortuna: esquís, cartells i senyals d'advertiment, roba. 
 
Orientacions metodològiques 
 
La seqüència d'impartició de les unitats formatives haurà de seguir l'ordre en el que apareixen en el 
mòdul  formatiu. Per accedir a la unitat formativa 2 s’ha d’haver superat la unitat formativa 1. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al que acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 4 
 
Denominació: PRIMERS AUXILIS 
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Codi: MF0272_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0272_2 Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d’emergència. 
 
Durada: 40 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Identificar les característiques de l'assistència com a primer intervinent. 

CE1.1 Definir els conceptes d'urgència, emergència i catàstrofe. 
CE1.2 Explicar el concepte de sistema integral d'urgències i emergències i descriure 
l'organització dels sistemes d'emergència. 
CE1.3 Manejar la terminologia medicosanitària elemental. 
CE1.4 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, aplicar les tècniques d'autoprotecció 
davant possibles lesions derivades de la manipulació de persones accidentades. 
CE1.5 Descriure el contingut mínim d'una farmaciola d'urgències i les indicacions de les 
substàncies i medicaments. 

 
C2: Aplicar tècniques de valoració inicial segons el protocol establert accedint a la persona 
accidentada de forma oportuna i generant un entorn segur. 

CE2.1 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, accedir a la persona accidentada: 
Identificant i justificant la millor forma d'accés a la persona. 
Identificant els possibles riscos. 
Assegurant la zona segons el procediment oportú. 
Efectuant les maniobres necessàries per accedir a la persona accidentada. 
CE2.2 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, seguir les pautes d'actuació segons 
protocol per a la valoració inicial d'una persona accidentada. 
CE2.3 Identificar situacions de risc vital i definir les actuacions que comporten. 

 
C3: Aplicar tècniques de suport vital segons el protocol establert. 

CE3.1 Descriure els fonaments de la reanimació cardiopulmonar bàsica i instrumental. 
CE3.2 Descriure les tècniques bàsiques de desobstrucció de la via aèria. 
CE3.3 Aplicar les tècniques bàsiques i instrumentals de reanimació cardiopulmonar sobre 
maniquins. 
CE3.4 Aplicar les tècniques bàsiques de reanimació cardiopulmonar sobre maniquins utilitzant 
equip d'oxigenoteràpia i desfibril·lador automàtic. 

 
C4: Identificar els primers auxilis que s'han de prestar per a les lesions o patologies més freqüents i 
aplicar les tècniques de primers auxilis segons els protocols establerts. 
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CE4.1 Indicar les lesions, patologies o traumatismes més significatius i els aspectes a tenir en 
compte per a la seva prevenció, en funció del medi en el qual es desenvolupa l'activitat 
precisant: 
 - Les causes que els produeixen. 
 - Els símptomes i signes. 
 - Les pautes d'actuació. 
CE4.2 Discriminar els casos i/o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir directament per 
excés de risc o per ser específics d'altres professionals. 
CE4.3 Discriminar les tècniques que no ha d'aplicar el primer intervinent de forma autònoma, 
per excés de risc o per ser específiques d'altres professionals. 
CE4.4 En diferents situacions d'accidents simulats on es presentin diferents tipus de lesions, 
determinar: 
- Les prioritats d'actuació en funció de la gravetat i el tipus de lesions. 
- Les tècniques de primers auxilis que s'han d'aplicar. 
 

C5: Aplicar mètodes de mobilització i immobilització que permetin l'evacuació de la persona 
accidentada si fos necessari. 

CE5.1 Explicar i aplicar els mètodes bàsics per efectuar el rescat d'una persona accidentada. 
CE5.2 Explicar i aplicar els mètodes d'immobilització aplicables quan la persona accidentada ha 
de ser traslladada. 
CE5.3 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat de mobilització i immobilització d'una 
persona accidentada, triar el mètode més adequat, donades les possibles lesions de la persona 
accidentada i/o les circumstàncies dels accidents. 
CE5.4 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, explicar i aplicar a la persona 
accidentada les mesures posturals més adequades. 
CE5.5 Explicar i aplicar les repercussions que un trasllat inadequat pot tenir en la persona 
accidentada. 
CE5.6 Confeccionar lliteres i sistemes per a la immobilització i transport de malalts i/o persones 
accidentades utilitzant materials convencionals i inespecífics o mitjans de fortuna. 

 
C6: Aplicar tècniques de suport psicològic a l'a persona accidentada i a familiars. 

CE6.1 Explicar els principis bàsics de la comunicació amb la persona accidentada. 
CE6.2 Explicar els mecanismes de defensa de la personalitat i la seva aplicació pràctica. 
CE6.3 Enumerar els diferents elements de la comunicació. 
CE6.4 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat d'una situació que dificulta la 
comunicació i on es presta assistència a una persona accidentada, aplicar tècniques 
facilitadores de la comunicació interpersonal. 

 
C7: Aplicar tècniques d'autocontrol davant de situacions d'estrès. 

CE7.1 Enumerar els factors que predisposen a l’ansietat en les situacions d’accident o 
emergència. 
CE7.2 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat on s’especifiquen diferents situacions de 
tensió ambiental, especificar les tècniques a emprar per: 
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- Controlar una situació de dol. 
- Controlar situacions d'ansietat i angoixa. 
- Controlar situacions d'agressivitat. 
CE7.3 Davant d'un supòsit d'aplicació de primers auxilis no reeixit (mort de la persona 
accidentada), descriure les possibles manifestacions d'estrès de la persona que socorre i 
indicar les accions per superar psicològicament el fracàs. 

 
Continguts 
 
1. Fonaments de primers auxilis 
- Conceptes: 
 ● Definicions d'accident, urgència i emergència 
 ● Definició de primers auxilis. 
- Objectius i límits dels primers auxilis. 
- Aspectes eticolegals en el primer intervinent: 
 ● Perfil, competències i actituds. 
 ● Ètica professional i codi deontològic. 
 ● Marc legal i responsabilitat: normes civils, normes penals. 
- Actuació del primer intervinent: 
 ● Riscos en la intervenció. 
 ● Seguretat i protecció durant la intervenció. 
 ● Prevenció de contagis i malalties. 
- Anatomia i fisiologia bàsiques per a primers auxilis: 
 ● Conceptes bàsics d'anatomia i fisiologia. 
 ● Sistemes: respiratori, cardiocirculatori, neurològic, digestiu, genitourinari, endocrí, 
 tegumentari, osteomuscular. 
 ● Signes i símptomes. 
 ● Terminologia bàsica medicosanitària. 
- Tècniques de suport psicològic en primers auxilis: 
 ● Principis de psicologia general. 
 ● Principis de la comunicació: canals i tipus de comunicació, comunicació entre primers 
 intervinents, assistent-persona accidentada i assistent-família. 
 ● Mecanismes de defensa de la personalitat. 
 ● Habilitats socials en situacions de crisi: escolta activa, resposta funcional, comunicació 
 operativa. 
 ● Perfil psicològic de la víctima. 
 ● Suport psicològic davant de situacions d'emergència: crisi, dol, tensió, agressivitat, 
 ansietat. 
 ● Tècniques d'autocontrol davant de situacions d'estrès: 
 ● Mecanismes de defensa. 
 ● Mesures, tècniques i estratègies d'autocontrol emocional per superar situacions 
 d'ansietat, agressivitat, angoixa, dol i estrès. 
 ● Afrontament i autocura. 
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2. RCP bàsica i obstrucció de la via aèria per cos estrany 
- La cadena de supervivència: 
 ● Activació precoç de l'emergència. 
 ● Reanimació cardiopulmonar (RCP) bàsica precoç. 
 ● Desfibril·lació precoç. 
 ● Cures avançades precoces. 
- RCP bàsica: 
 ● Comprovació del nivell de consciència. 
 ● Obertura de la via aèria. 
 ● Avís al 112. 
 ● Inici i continuïtat en la RCP bàsica: massatge cardíac, ventilacions. 
 ● Utilització del desfibril·lador extern automàtic. 
 ● Posició lateral de seguretat. 
- RCP bàsica en casos especials: 
 ● Embarassades. 
 ● Lactants. 
 ● Nens. 
- Obstrucció de via aèria: 
 ● Víctima conscient. 
 ● Víctima inconscient. 
- Aplicació d'oxigen. 
 
3. Tècniques i maniobres de la primera assistència a la persona accidentada 
- El o la pacient traumàtics: 
 ● Valoració primària. 
 ● Valoració secundària. 
 ● Valoració del o de la pacient traumàtics. 
 ● Traumatismes toracicoabdominals. 
 ● Traumatismes cranioencefàlics. 
 ● Traumatismes de la columna vertebral. 
 ● Recursos materials per realitzar immobilitzacions. 
 ● Immobilitzacions. 
 ● Trasllats. 
- Traumatismes en extremitats i parts toves: 
 ● Traumatismes en extremitats: oberts, tancats. 
 ● Traumatismes en parts toves: contusions, ferides. 
- Trastorns circulatoris: 
 ● Síncope. 
 ● Hemorràgies. 
 ● Xoc. 
- Lesions produïdes per calor o fred: 
 ● Lesions produïdes per calor: insolació, esgotament per calor, cop de calor, cremades. 
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 ● Lesions produïdes per fred: hipotèrmia, congelacions. 
- Picadures: 
 ● Picadures per serps. 
 ● Picadures per peixos. 
 ● Picadures per insectes. 
 ● Picadures o mossegades d'altres animals. 
- Urgències mèdiques: 
 ● Generals. 
 ● Específiques: dificultat respiratòria, dolor toràcic, alteració de l'estat mental, abdomen 
agut, intoxicacions (per inhalació, per absorció, per ingestió i per injecció), conductuals. 
- Intervenció prehospitalària en ofegaments i lesions medul·lars en el medi aquàtic: 
 ● Davant d'ofegaments de grau 1. 
 ● Davant d'ofegaments de grau 2. 
 ● Davant d'ofegaments de grau 3. 
 ● Davant d'ofegaments de grau 4. 
 ● Davant d'ofegaments de grau 5. 
 ● Davant de possibles lesionats i lesionades medul·lars. 
- La farmaciola de primers auxilis i la infermeria: 
 ● Conservació i bon ús de la farmaciola. 
 ● Continguts de la farmaciola. 
 ● Infermeria: característiques, recursos materials en instrumental i fàrmacs bàsics. 
 
4. Assistència a víctimes amb necessitats especials, emergències col·lectives i catàstrofes 
- Víctimes amb necessitats especials: 
 ● Nens. 
 ● Persones grans. 
 ● Persones en situació de discapacitat: física, intel·lectual, sensorial, pluridiscapacitat. 
- Sistemes d'emergència: 
 ● Sistemes integrals d'urgències. 
 ● Protecció civil. 
 ● Coordinació en les emergències 
Accidents de trànsit: 
 ● Ordre d'actuació. 
 ● Classificació de persones ferides en l'accident. 
 ● Recursos relacionats amb la seguretat de la circulació. 
- Emergències col·lectives i catàstrofes: 
 ● Mètodes de triatge. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran els establerts a l'article 4 del Reial decret que regula el certificat de professionalitat de la 
família professional al que acompanya aquest annex. 
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MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'ABALISAMENT DE PISTES, 
SENYALITZACIÓ I SOCORRISME EN ESPAIS ESQUIABLES 
 
Codi: MP0402 
 
Durada: 120 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1. Supervisar, condicionar i vigilar el domini esquiable per prevenir accidents i les situacions de risc 
que puguin produir-se. 

CE 1.1 Identificar els plans d'actuació davant d'emergències existents en el domini de l'estació i 
comprovar la seva adequació a les característiques de les instal·lacions de l'estació del domini 
esquiable, l'accessibilitat i difusió dels esmentats plans d'actuació a tots els operaris i operàries 
de l'estació, proposant, en el seu cas, accions per corregir-los i/o completar-los. 
CE 1.2 Identificar el protocol d'evacuació parcial o total de l'estació en cas de situacions 
climàtiques adverses, catàstrofes naturals, fallades tècniques i altres situacions que el 
requereixin i participar en els simulacres que hi hagi programats periòdicament. 
 CE1.3 Utilitzar la vestimenta personal i l'equip de protecció individual adequat, que compleixi 
la normativa vigent i els criteris d'organització, per estar identificat i prevenir riscos laborals. 
CE1.4 Participar en funcions de supervisió, condicionament i abalisament del domini esquiable 
de l'estació conforme als protocols determinats per l'estació, per prevenir accidents en la 
pràctica dels esports d'hivern. 
CE1.5 Elaborar informes i estadístiques en relació a les característiques de les instal·lacions i 
domini esquiable de la instal·lació després de l'anàlisi de dites instal·lacions i del domini, 
destacant els factors de risc, les mesures de seguretat i prevenció a adoptar i quants 
suggeriments puguin aplicar-se per millorar el servei que s'ofereix dins de l'estació i el domini 
esquiable. 
CE1.6 Informar les persones usuàries de les pautes de comportament que han de seguir, 
especialment en situacions d'emergència, utilitzant diferents sistemes tècnics de comunicació 
per evitar accidents i facilitar l'accés segur a persones a l'àrea esquiable. 
CE1.7 Participar en tasques de vigilància del domini esquiable de forma permanent i 
sistemàtica, anticipant-se a les situacions d'emergència, per prevenir el risc d'accidents. 

 
C2. Activar i coordinar els protocols d'intervenció en situacions d'emergència o accidents ocorreguts 
a l'estació d'esquí o el seu domini esquiable i efectuar el seguiment de les diferents accions i 
intervencions que siguin necessàries per a la seva esmena, amb l'elaboració posterior de l'informe 
corresponent en el qual es recullin totes les accions que hagin tingut lloc i la valoració de l'actuació 
dels diferents equips que hagin intervingut. 

CE2.1 Participar en l'activació i coordinació inicial de protocols d’intervenció en situacions 
d'emergència o accidents ocorreguts en el domini esquiable o instal·lacions d'una estació 
d'esquí. 
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CE2.2 Recolzar en el seguiment i valoració de les intervencions en accidents o situacions 
d'emergència ocorreguts en el domini esquiable o instal·lacions de l'estació d'esquí. 
CE2.3 Identificar els models d'informe, suports i recursos d'elaboració i tramitació establerts en 
el protocol de l'entitat per al seguiment i valoració de les actuacions realitzades en cas 
d'accident o situacions d’emergència. 
CE2.4 Realitzar informes de seguiment i valoració sobre accions i intervenció d'equips en 
accidents o situacions d'emergència i comparar-los amb els realitzats pel tècnic o per la tècnica 
responsable de l'entitat i comprovar la seva adequació al protocol establert o, en el seu cas, les 
manques detectades. 

 
CE3. Rescatar persones accidentades en espais esquiables, en transports per cable i en allaus. 

CE3.1 Recolzar i aplicar tècniques de rescat i trasllat de persones ferides en cas d'accident o 
situació d'emergència en espais esquiables abalisats, conforme al protocol d'actuació establert 
per minimitzar els riscos d’intervenció. 
CE3.2 Recolzar i aplicar tècniques de rescat i trasllat de persones ferides en cas d’accident o 
situació d'emergència en espais esquiables fora de l'àrea abalisada, conforme al protocol 
d'actuació establert per minimitzar els riscos d'intervenció. 
CE3.3 Recolzar i aplicar tècniques de rescat i trasllat de persones ferides en cas d’accident o 
situació d'emergència en un mitjà d'elevació i/o transports per cable, conforme al protocol 
d'actuació establert per minimitzar els riscos d'intervenció. 
CE3.4 Recolzar i aplicar tècniques de rescat i trasllat de persones ferides en cas d’accident o 
situació d'emergència en allaus, conforme al protocol d’actuació establert per minimitzar els 
riscos d'intervenció. 
CE3.5 Assistir i traslladar una persona ferida en cas d'accident o situació d’emergència, 
controlant tothora la seva evolució, i minimitzant els riscos del desplaçament fins al centre 
mèdic, l'helicòpter o el transport sanitari. 
CE3.6 Manejar els diferents recursos de desplaçament autònoms i autopropulsats específics 
per a l'acostament, assistència, rescat i trasllat de les possibles víctimes d'accidents o 
situacions d'emergència en dominis esquiables. 
CE3.7 Utilitzar els mitjans de comunicació interna i externa de l'organització per recolzar en la 
coordinació tots els equips intervinents en accidents i rescats de tota índole dins del domini 
esquiable de l'estació. 

 
C4: Identificar els primers auxilis necessaris per atendre situacions de lesions o patologies més 
freqüents i col·laborar en l'aplicació de dits primers auxilis conforme als protocols establerts. 

CE4.1 Davant de situacions d'accident, ajudar a aplicar tècniques de valoració inicial segons el 
protocol establert accedint a la persona accidentada de forma oportuna i generant un entorn 
segur. 
CE4.2 Discriminar els casos i/o circumstàncies en els quals no s'ha d'intervenir directament, per 
excés de risc o per ser específics d'altres professionals. 
CE4.3 En diferents situacions d'accidents simulats/reals on es presentin diferents tipus de 
lesions o accidents, determinar: 
Les prioritats d'actuació en funció de la gravetat i el tipus de lesions. 
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Les tècniques de primers auxilis que s'han d'aplicar. 
CE4.4 En diferents situacions d'accidents en les quals sigui necessari immobilitzar i evacuar la 
persona accidentada: 
-Determinar el mètode de mobilització i immobilització més adequat, donades les possibles 
lesions de la persona accidentada i/o les circumstàncies dels accidents. 
-Ajudar a aplicar mètodes de mobilització i immobilització que permetin l’evacuació de la 
persona accidentada amb seguretat i rapidesa. 
-Aplicar a la persona accidentada les mesures posturals més adequades. 
CE4.5 En diferents situacions d'accidents, observar i recolzar l'aplicació de tècniques de suport 
psicològic a la persona accidentada i a familiars. 
CE4.6 En situacions pràctiques en les quals hi ha tensió ambiental, posar en pràctica les 
tècniques d'autocontrol, utilitzant-les per a: 
-Controlar una situació de dol. 
-Controlar situacions d'ansietat i angoixa. 

 
C5 Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes 
en el centre de treball. 

CE5.1 Comportar-se responsablement tant en les relacions humanes com en les feines a 
realitzar. 
CE5.2 Respectar els procediments i normes del centre de treball. 
CE5.3 Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes, tractant que 
s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE5.4 Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE5.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE5.6 Respectar tothora les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi 
ambient. 

 
Continguts 
 
1. Supervisió, condicionament i abalisament en dominis esquiables 
- Perfil i activitat professional en l'abalisament, senyalització i socorrisme en dominis esquiables: 
marc legislatiu. 
- Meteorologia en els esports d'hivern: anàlisi i predicció. 
- Supervisió dels dominis esquiables: Criteris d'actuació per detectar perills i riscos, i pautes 
d'intervenció per a la seva esmena. 
- Elaboració, tramitació i difusió d'informes sobre l'estat de les superfícies nevades i no nevades en 
espais esquiables. 
- Condicionament, senyalització i abalisament d'espais esquiables per a l'ús públic. 
- Innivació artificial. 
 
2. Prevenció i vigilància en dominis esquiables 
- Causes més habituals d'accidents a les estacions d'esquí i als seus dominis esquiables. 
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- Interpretació d'informes sobre l'estat de les superfícies esquiables, abalisades i no abalisades: 
anticipació i prevenció de les causes potencials d'accidents. 
- Atenció i comunicació amb la persona usuària: comunicació verbal directa, recursos gràfics i 
audiovisuals per transmetre informació preventiva sobre l'ús de la instal·lació i els dominis 
esquiables. 
- Organització del servei de vigilància de pistes. 
- Vigilància i prevenció d'accidents a les estacions d'esquí i els seus dominis esquiables. 
- Criteris d'obertura i tancament de pistes. 
 
3. Comunicació i informació – Mitjans, tecnologies i tractaments de la informació i la comunicació 
- Normativa internacional de la comunicació per radiofreqüència 
- Normativa nacional de la comunicació per radiofreqüència 
- Radiotelefonia i comunicacions sense fil: 
- Protocols de comunicació i coordinació durant una intervenció d'emergència i rescat: 
- Pautes d'informació i comunicació per a la prevenció i vigilància d'espais esquiables: 
- Gestió de les comunicacions en el servei de socorrisme en pistes: 
- Sistemes i codis de comunicació en estacions d'esquí i els seus dominis esquiables. 
- Activació de protocols d'emergència i rescat en una estació d'esquí i muntanya. 
- Seqüència dels missatges dins de l'organització. 
- Tractament, registre i tramitació dels diferents comunicats i informes. 
 
4. Intervenció i rescat en accidents o situacions d'emergència en estacions d'esquí i els seus 
dominis esquiables 
- Estratègies de conducta, aspectes psicològics en la fase crítica del rescat. 
- Empatia i habilitat social del pister-socorrista o de la pistera-socorrista per a la comunicació, tracte, 
assistència, socors i rescat d'una persona  usuària accidentada o en situació de perill. 
- Control de l'ansietat pròpia i de les persones usuàries accidentades o en situació de perill. 
- Rescat de persones accidentades en espais esquiables abalisats i no abalisats. 
- Rescat de persones accidentades en els mitjans de transport per cable. 
- Rescat de persones accidentades en allaus. 
- Transport de persones accidentades fins al centre mèdic, el transport sanitari o l’helicòpter. 
 
5. Seguiment d'accidents i contingències en els espais esquiables i recollida i tractament 
d'informació 
- Metodologia per al seguiment d'accidents i contingències en els espais esquiables. 
- Comunicats d'accidents: elaboració i tractament de la informació. 
- Models d'informes i fitxes de recollida d'informació. 
- Tractament de la informació: selecció, emmagatzemament i tractament. 
- Comunicació de resultats: presentació de conclusions i solucions. 
 
6. Vehicles autopropulsats específics de les estacions d'esquí i els seus dominis esquiables 
- Marc legal: normativa i permisos en funció de la tipologia. 
- Tipologia de vehicles autopropulsats. 
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- Especificitat i adaptacions de vehicles autopropulsats per a la supervisió, condicionament, 
senyalització i abalisament de dominis esquiables. 
- Especificitat i adaptacions de vehicles autopropulsats per al rescat i transport de persones 
accidentades en dominis esquiables. 
- Maneig de vehicles autopropulsats per a la supervisió, condicionament, senyalització i abalisament 
de dominis esquiables: criteris de seguretat i eficàcia. 
- Maneig de vehicles autopropulsats per al rescat i transport de persones accidentades en dominis 
esquiables: criteris de seguretat i eficàcia. 
- Manteniment preventiu i operatiu. 
 
7. Identificació dels primers auxilis necessaris en situacions de lesions o patologies més freqüents i 
col·laboració en l'aplicació de dits primers auxilis 
- Utilització de les tècniques de valoració inicial segons el protocol establert. 
- Discriminació de la intervenció o no en funció dels casos. 
- Priorització de l'actuació. 
- Determinació de les tècniques o mètodes adequats al cas. 
- Selecció dels mètodes d'immobilització si són necessaris. 
- Control psicològic de la persona accidentada. 
 
8. Integració i comunicació al centre de treball 
- Comportament responsable al centre de treball. 
- Respecte als procediments i normes del centre de treball. 
- Interpretar i executar amb diligència les instruccions rebudes. 
- Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
- Utilització dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
- Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
- Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del medi ambient. 
 
 
IV. PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS I FORMADORES 
 

Mòduls formatius Acreditació requerida 

Experiència professional requerida 
en l'àmbit de la unitat de 

competència 
Si es compta 

amb acreditació 
Si no es compta 
amb acreditació 

MF1634_2: Tècniques de 
desplaçament amb esquís alpins, 

transportant materials de 
prevenció i rescat 

• Llicenciatura, enginyeria, 
arquitectura o el títol de 
grau corresponent o altres 
títols equivalents. 

• Diplomatura, enginyeria 
tècnica, arquitectura 
tècnica o el títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 

3 anys 8 anys 
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• Tècnic o tècnica superior de 
la família professional 
d’Activitats físiques i 
esportives. 

• Tècnica o tècnic esportiu 
superior en les modalitats 
esportives afins a aquest 
mòdul formatiu. 

• Certificats de 
professionalitat de nivell 3 
de la família professional 
d’Activitats físiques i 
esportives. 

MF1635_2: 
Prevenció d’accidents en dominis 

esquiables 

• Llicenciatura, enginyeria, 
arquitectura o el títol de 
grau corresponent o altres 
títols equivalents. 

• Diplomatura, enginyeria 
tècnica, arquitectura 
tècnica o el títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Tècnic o tècnica superior de 
la família professional 
d’Activitats físiques i 
esportives. 

• Tècnica o tècnic esportiu 
superior en les modalitats 
esportives afins a aquest 
mòdul formatiu. 

• Certificats de 
professionalitat de nivell 3 
de la família professional 
d’Activitats físiques i 
esportives. 

3 anys 8 anys 

MF1636_2: 
Rescat de persones accidentades 

en espais esquiables, en transports 
mecànics per cable i en allaus 

• Llicenciatura, enginyeria, 
arquitectura o el títol de 
grau corresponent o altres 
títols equivalents. 

• Diplomatura, enginyeria 
tècnica, arquitectura 
tècnica o el títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Tècnic o tècnica superior de 
la família professional 
d’Activitats físiques i 
esportives. 

• Tècnica o tècnic esportiu 

3 anys 8 anys 
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superior en les modalitats 
afins a aquest mòdul 
formatiu. 

• Certificats de 
professionalitat de nivell 3 
de la família professional 
d’Activitats físiques i 
esportives.  

MF0272_2: 
Primers auxilis 

• Llicenciatura en medicina i 
cirurgia o el títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomatura en infermeria 
o el títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 

 

1 any 
Imprescindible 

acreditació 

 
 
V. REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 

Espai formatiu 
Superfície m2

15 alumnes 
Superfície m2

25 alumnes 
Aula taller d’activitats fisicoesportives .......................................
Taller per a pràctiques de primers auxilis ................................... 
*Domini esquiable amb pistes de tot tipus de dificultat (verdes, 
blaves, roges i negres), parc de surf i estadi per a disciplines 
esportives de competició............................................................. 
*Garatge-taller per al manteniment i reparació de maquinàries 
i vehicles específics...................................................................... 
Magatzem ................................................................................... 

60
60 

 
 
- 
 

200 
30 

100 
100 

 
 
- 
 

200 
50 

 

 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 

Aula taller d’activitats fisicoesportives.........................................
Taller per a pràctiques de primers auxilis.................................... 
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* Espai singular i dotació no necessàriament ubicats en el centre formatiu. 
 
 
 

Espai formatiu Equipament 

Aula taller fisicoesportiva 
-Taula i cadira per a la formadora o el formador, taula i cadires de 
l'alumnat, pissarra, paperògraf, equips audiovisuals (DVD, canó, 
portàtil), material d’aula, PC instal·lats en xarxa, connectats a 
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Internet, prestatgeries amb el material bàsic de primers auxilis, 
llitera, aïllants per treballar la pràctica dels primers auxilis bàsics. 
-Maquinari i programari específics d’ofimàtica i tractament 
d’informació. 
-Mitjans i equips d’oficina. 
-Equipaments de protecció laboral i vestimenta tècnica personal 
per a la identificació del pister-socorrista o de la pistera-
socorrista. 
-Material d'orientació: brúixoles, curvímetre, escalímetre, lupa, 
plànols, mapes, altímetre, GPS. 
-Mitjans i sistemes de comunicació intern i extern: 
radiotransmissors, telèfons, xiulets i altres. 
-Materials de vigilància. 
-Materials de rescat individual (motxilla de primers auxilis, sonda, 
pala, detector de víctimes d’allaus). 
-Materials de rescat auxiliars: matalassos de vuit, fèrules, collars 
ortopèdics, mantes tèrmiques, tauler espinal, altres. 
-Materials específics per al rescat en muntanya: motxilla de 
primera intervenció, accessoris de seguretat en el medi nevat i 
d’alta muntanya, complements de transport en la neu.  
-Materials de rescat auxiliars: arnesos de rescat, sonda, pala i 
detector de víctimes d’allaus. 

Taller per a pràctiques de primers 
auxilis 

Farmaciola: 
 
-Protector facial i màscara per a RCP (reanimació 
cardiopulmonar). 
-Apòsits adhesius de mides diferents (tiretes). 
-Benes 5X5 cm. i 10X10 cm. (elàstiques, autoadhesives, de crepè, 
arrissades, etc.) 
-Embenatges i mocadors triangulars. 
-Benes tubulars (elàstiques i de gasa). 
-Pegats d’ulls. 
-Compreses de gases estèrils, petites i grans. 
-Guants d’un sol ús. 
-Clips per a benes i imperdibles. 
-Termòmetre irrompible. 
-Manta tèrmica plegada (més d'una). 
-Compreses i benes, que produeixin fred instantani, o que puguin 
congelar-se prèviament. 
-Vaselina. 
-Povidona iodada (Betadine). 
-Clorhexidina (Hibitane). 
-Aigua oxigenada. 
-Sabó antisèptic. 
-Solució per a rentada ocular. 
-Llanterna 
-Telèfon mòbil. 
-Esparadrap (normal i hipoal·lergogen). 
-Tovalloletes netejadores. 
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-Cotó, tisores, pinces (de material esterilitzable). 
-Joc complet de fèrules inflables per immobilitzar, preferentment 
transparents. 
-Collars ortopèdics ajustables. 
-Alcohol de 90º. 
-Xeringues estèrils d'un sol ús, de 5 i de 10 cc per fer rentades. 

Material d'infermeria: 
 
-Comunicats d'accidents i llibre de memòries. 
-Rentapeus. 
-Nevera. 
-Lliteres fixes amb fundes d'un sol ús (ideal: 2-3). 
-Llitera portàtil plegable. 
-Llitera rígida de trasllats amb immobilització. 
-Aspirador i catèters. 
-Collars ortopèdics cervicals rígids (adult/pediàtric, multitalla). 
-Fèrules inflables. 
-Tauler espinal. 
-Matalàs de buit. 
-Llitera de pales. 
-Maniquí de RCP. 
-Equip d'oxigenoteràpia. 
-Desfibril·lador automàtic. 
-Carros de parada (adults i pediàtrics). 
-Instrumental per a urgències (tisores, pinces, guants, etc.). 
-Medicaments d'urgència mèdica. 
-Dispensador de sabó. 
-Dispensador de paper. 
-Contenidor per a residus d'un sol ús perillosos. 
-Galleda de pedal amb bossa d'escombraries. 
-Cadires. 

*Domini esquiable amb pistes de 
tot tipus de dificultat (verdes, 

blaves, vermelles i negres), parc de 
surf i estadi per a disciplines 

esportives de competició. 
 

-Banderes d’allaus. 
-Panells i suports informatius. 
-Balisses, elements de senyalització, parapets i xarxes de 
protecció. 
-Llocs de socors. 
-Megafonia. 
-Remuntadors mecànics tipus perxa. 
-Remuntadors mecànics tipus tele-cadira. 
-Remuntadors mecànics tipus funicular. 
-Heliport. 
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*Garatge taller per al manteniment 
i reparació de maquinàries i 

vehicles específics. 

-Motos de neu. 
-Quads. 
-Màquina trepitjaneu. 
-Eines de reparació i manteniment. 
-Lliteres per a evacuació amb helicòpter. 
-Lliteres d’evacuació en neu. 
-Trineus de remolc. 

Magatzem. 

-Prestatgeries. 
-Maquinària de transport. 
-Banderes d’allaus. 
-Lliteres convencionals rígides. 
-Lliteres rígides amb immobilitzadors de cap i de cos. 
-Materials d’abalisament i senyalització. 
-Materials i eines per al condicionament del mantell nival. 

* Espai singular i dotació no necessàriament ubicats en el centre formatiu. 
 
 
No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats han de diferenciar-se 
necessàriament mitjançant tancaments. 
 
Les instal·lacions i equipaments hauran de complir amb la normativa industrial i higienicosanitària 
corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat universal i seguretat de les i dels participants. 
 
El nombre d'unitats que s'han de disposar dels estris, màquines i eines que s'especifiquen a 
l'equipament dels espais formatius serà el suficient per a un mínim de 15 alumnes i s'haurà 
d'incrementar, en el seu cas, per atendre’n un nombre superior. 
 
En el cas que la formació s’adreci a persones amb discapacitat, es realitzaran les adaptacions i els 
ajustos raonables per assegurar la seva participació en condicions d'igualtat. 
 
 


