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CONVOCATÒRIA D’EXAMEN OFICIAL D’ALUMNE AVANÇAT 

 

 

Dissabte 20/10/2018 a les 9:00 h i Diumenge 21/10/2018 a les 9:00 h.  

Àger (Lleida), aula del Càmping Vall d’Àger. 

Camp de vol de la “T” (Escola Albatros) i de Macierol (Escola Entrenúvols). 

Examinadors: Jordi Medina i Mario Arqué. 

 

Recordar que l’examen consisteix en dues parts: 

 

❖ La part teòrica: Consisteix en un qüestionari tipus test de 50 preguntes amb quatre 

respostes possibles i només una de correcte. 

 

El temps per respondre aquest examen serà d’una hora. 

 

El qüestionari es divideix en quatre blocs: meteorologia, aerodinàmica, material de vol, i 

tècnica de vol. Les preguntes estan basades en la seva gran majoria en el llibre 

"PARAPENTE INICIACIÓN" de Mario Arqué, Editorial Perfils.  

 

❖ La part pràctica: En l’examen pràctic l’alumne ha de demostrar el seu nivell de pilotatge i 

autonomia fent dos vols en una zona de vol reconeguda com a zona d’escola. Aquests vols 

seran supervisats pels examinadors, un a l’enlairament i l’altre a l’aterratge, que els 

puntuaran segons els criteris exposats a continuació: 

 

- Enlairament: L'alumne ha de ser autònom. Ha de controlar les tres fases de l'enlairament i 

ha de saber adequar la seva tècnica a les condicions del terreny (orientació i velocitat del 

vent, pendent i longitud del terreny per enlairar-se). Almenys un dels dos enlairaments 

s’ha de fer d’esquena a la vela (com en el curs d’iniciació). 

 

- Vol 1. de maniobrabilitat i precisió: L'alumne ha de fer 2 girs de 360º encadenats en 

sentit contrari i en menys de 25 segons, controlant els moviments pendulars que se'n 

deriven. Es valorarà el control en l'execució de girs en parapent, així com la capacitat de 

recuperar una trajectòria prefixada després de fer dos girs de 360º consecutius. 

 

- Vol 2. Maniobra per augmentar la tassa de caiguda: L’alumne ha de fer una maniobra 

d’orelles per augmentar la seva tassa de caiguda de forma apreciable. 

 

- Aproximació: considerat com l'interval de vol que va des que l'alumne acaba la maniobra 

fins que es troba a uns deu metres d'alçada, és a dir, uns cinc segons abans d'aterrar. 
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L’alumne ha de perdre alçada per tal d’entrar a aterrar el més a prop possible del punt 

establert prèviament. 

 

Es farà una aproximació amb girs en “8 (vuit) ó S (essa)” i una altra en “U” o tràfic clàssic 

aeronàutic (amb tram vent en cua, tram base i tram final). 

 

- Aterratge: Ha de ser dins el camp d’aterratge establert. Ha de ser de cara al vent si aquest 

és superior als 5 km/h. S'ha de tocar al terra únicament amb els peus. Es valorarà una 

llarga trajectòria final recta i una frenada adequada al vent. 

 

Per superar l'examen d'alumne avançat s'han d'aprovar les dues parts. En cas d'aprovar-

ne només una, es guarda la nota de l'examen aprovat fins a la següent convocatòria. 

 

Els alumnes han de tenir els resultats i el llibre de vol emplenat el mateix dia de finalitzar 

l’examen. El títol d’alumne avançat ha de ser expedit en un termini no superior als de 30 

dies des de la data d’examen. 

 

Els requisits indispensables per presentar-se a examen són:  

 

- Llibre de vol amb més de 50 vols supervisats per escoles reconegudes. 

 

- Llicència federativa en vigor. 

 

- DNI. 

 

Inscripció:  

 

- El preu és de 50,00 € que cal pagar per transferència bancària al número de compte: 

Federació Aèria Catalana - ES79 2100 0828 6602 0083 3082. 

 

- Aquest import dóna dret a dues convocatòries d’examen. 

 

- El preu inclou el transport fins a la zona d’enlairament (fins a tres viatges). 

 

- S’ha de realitzar l’ingrés abans del dia dijous 18 d’Octubre, per tal que aquest arribi 

abans de la data de l’examen. 

 

Per poder realitzar l’examen és imprescindible fer l’ingrés i omplir el formulari de 

sol·licitud que es troba a la pàgina web de la Federació: https://federacioaeria.cat . 

https://federacioaeria.cat/disciplines/parapent/
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El dia del examen, cal dur el resguard de l’ingrés de la quota d’inscripció a l’examen 

exceptuant aquells que vinguin de convocatòries anteriors i vulguin fer la seva 2ona 

convocatòria. Aquests també hauran d’omplir i enviar el formulari per notificar la seva 

intenció de venir a l’examen. 

 

Si per algun motiu no es pogués assistir finalment a l’examen, cal comunicar-ho al correu 

parapent@federacioaeria.cat  

 

El límit de candidats per a l’examen pràctic és de 10 per cada un dels dos dies. Es 

respectarà l’ordre d’inscripció i es respondrà individualment cada sol·licitud per tal de 

confirmar la disponibilitat de les places existents. 

 

No hi ha límit pel nombre de candidats per l’examen teòric. 

 

El material necessari pel dia de l’examen és: 

 

- Inscripció emplenada i resguard de l’ingrés de 50,00 € al següent número de compte: 

ES79 2100 0828 6602 0083 3082. 

 

- Equip complert de parapent: ala, cadira, paracaigudes d’emergència i casc. 

 

- Emissora de ràdio (FM). 
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