
Flocs

La formació no té fronteres, tant per a una persona que comença com per a una

que ja té el cul pelat. Si es vol seguir sent competitiu a dia d’avui i no quedar enrere,

cal una formació continuada. Els professionals de l’Acem en són conscients i per

aquesta raó aquest hivern van organitzar el 18è programa de cursos de formació i

reciclatge, posant a l’abast els mitjans necessaris per formar al personal de les

empreses del sector, i així millorar la qualitat dels serveis turístics de muntanya. 

Reserva la teva plaça

Enguany, l’Acem ja ha dut a terme aquests cursos, ja que acostumen a organitzar-

los uns dies abans que comenci la temporada (els darrers es van dur a terme del 15

al 19 de novembre a l’Hotel Montarto de Baqueira Beret). I ara podríeu dir que per-

què us informem ara i no en el seu moment, doncs perquè quan es fan encara no

tenim la revista enllestida i mai us podem informar amb suficient antelació, així que

vam pensar que el millor seria posar-vos al dia ara que la temporada toca a la seva

fi, perquè així el proper novembre estigueu al cas.

El format dels cursos, fets a una de les estacions d’esquí associades a l’Acem, per-

met tant la realització de pràctiques de les diferents matèries impartides en situa-

cions reals, com l’intercanvi d’opinions i experiències entre persones de diferents

estacions i amb responsabilitats i lloc de treball dversos a les seves estacions, igual

que entre professors i alumnes.

Temàtica diversa

Les places per aquests cursos són limitades (en la darrera convocatòria es van tan-

car les inscripcions el 31 d’octubre), i els alumnes que superin la prova i que acredi-

tin un 100% d’assistència obtindran el diploma o certificat corresponent. Perquè us

feu una idea, la temàtica d’aquests cursos gira al voltant dels següents temes: aju-

dant de conductor, conductor nivell I (telesquís i telecadires pinça fixa), conductor

nivell II (instal·lacions monocable desembragables), primers auxilis, pister socorris-

ta, nivell bàsic i avançat, artificier i control d’allaus, observació nivometeorològica o

d’allaus i conductor de màquines trepitjaneu. Un programa que permet una millor

formació dels treballadors i, en conseqüència, oferir un millor servei global a les

estacions d’esquí i un fruir més segur per part dels aficionats als esports d’hivern.�

Més informació: Acem (93 416 01 94, www.catneu.net, info@catneu.net)

Tots quan anem a gaudir de la neu a alguna estació
d’esquí demanem el millor servei a tot el seu domini.
Per aquesta raó, l’Associació Catalana d’Estacions
d’Esquí i Activitats de Muntanya (Acem) organitza
cada hivern els cursos de formació i reciclatge.

forma’t a la neu
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Els cursos de formació i reciclatge es fan 
al novembre i les places són limitades


