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LA FORMACIÓ CONTINUADA A LES ESTACIONS DE CATALUNYA 
 
 
L’activitat professional exigeix una adaptació dels treballadors que només 

s’aconsegueix mitjançant la formació. Aquesta és una eina de millora de la 

competitivitat de les empreses i per això ha de ser constant i permanent. Constitueix 

un valor estratègic prioritari als processos de canvi tecnològic, econòmic i social, per 

aquesta raó és un instrument essencial per  l’estabilitat al lloc de treball. 

 

En aquest sentit l’Associació Catalana d'Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya 

organitza des de fa 10 anys cursos de formació i reciclatge, facilitant  a tothom els 

mitjans necessaris per formar al personal de les estacions d’esquí i així millorar la 

qualitat dels serveis turístics de muntanya. 

 

L'objectiu d’aquests cursos és reconèixer la professionalitat de les persones que 

treballen a les estacions d’esquí, incrementar el seu nivell de coneixements i crear uns 

cursos cada vegada més complets de matèria, confeccionant uns manuals i llibres de 

text amb continguts adaptats a l’evolució del sector, així com oferir la possibilitat que 

professionals d’estacions i empreses diferents s’interrelacionin i comparteixin 

coneixements i vivències que els  enriqueixin tant a nivell personal com professional. 

 

L’origen dels cursos de formació ACEM es remunta a la temporada 94/95. Aquests 

foren els primers cursos que l’Associació va  impartir i que van comptar amb una 

participació de 66 alumnes. Manifestem la nostra millora amb el significatiu augment 

de l’alumnat al llarg de les següents temporades, arribant als 232 alumnes a la 

convocatòria 2003. A les nostres actes consta la formació de més de 1000 alumnes 

que han participat en diverses especialitats. 

 

Cada any millorem el nostre material de suport, augmentem l’ensenyament pràctic, 

especialitzem la teòrica i millorem la nostra plantilla de professorat, per adaptar-nos a 

la demanda i per satisfer a tots els nostres participants. 

Gràcies a la nostra professionalitat i coneixement de la matèria hem esdevingut el 

millor i més preparat centre de formació a Espanya. Els nostres cursos són coneguts a 

nivell estatal i anualment rebem alumnat procedent d’estacions de la resta del país. 



 

El programa dels cursos de l’ACEM és el següent: 

�� Agent d’explotació d’àrees esquiables 

�� Conductor de telesquís 

�� Conductor de telecadires de pinça fixa 

�� Conductor d’instal·lacions monocable desembragables 

�� Conductor de màquines trepitjaneu 

�� Primers auxilis 

�� Pister socorrista 

�� Lideratge 

 

La seguretat a les estacions d’esquí és un dels temes més importants per l’ACEM, per 

aquesta raó creiem molt important la formació del personal en la previsió i actuació de 

situacions de risc com són les allaus. 

 

Bianualment s’imparteix el curs de Nivología i Control d’Allaus, l’únic curs 

especialitzat de l’estat espanyol. 

 

Mitjançant el curs els alumnes aprofundeixen en el coneixement de la 

nivometeorologia i poden obtenir el títol d’Artificier que concedeix el Govern Civil de 

Lleida. 

 

El curs compta amb una part teòrica i  un part pràctica de nivologia i utilització 

d’explosius, impartida per professionals especialitzats en geologia i provocació 

controlada d’allaus. El marc natural en el que s’imparteix el curs fa possible que es 

puguin provocar explosions degudament controlades pels especialistes, millorant així 

la formació, coneixements i experiència dels alumnes que hi participen. 

 

 


