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Convocatòria d’examen pràctic d’Alumne Avançat de Parapent 

 
Aquesta convocatòria és només per als alumnes que no van poder realitzar l’examen pràctic en 

l’anterior convocatòria del dia 20 de setembre. (No cal que us inscriviu en cap llistat, perquè ja 

esteu convocats en horari i data).  

 

Data oficial de l’examen: Dissabte dia 28 de novembre del 2020. 

Data de reserva : Diumenge dia 29 de novembre del 2020. La data de reserva es el dia que 

es guarda la federació per si no és pugues realitzar l’examen en la data oficial, i que prèviament 

ja se us comunicaria. En cap cas, podeu escollir a quin dia us presenteu perquè la convocatòria 

només és fa durant un dia.  

Horari: Consultar aquí. 

Lloc: Escola Entrenúvols, ubicació aquí 

Enlairament: Coll d’Àger / La Nova  

Aterratge: Camp aterratge Entrenúvols  

Examinadors: Jordi Marquillas i Lluis Rico  

Material necessari pel dia de l’examen: En cas de no dur el material corresponent, l’alumne 

constarà com a suspès.   

• Llibre de vol 

• DNI 

• Emissora de ràdio (FM).  

• Equip complet de parapent: ala homologada, de nivell EN-A o nivell EN-B sempre que el 

model EN-B estigui recomanat pel seu fabricant com a model d’iniciació i així s’indiqui en el 

manual de la vela, cadira amb protecció dorsal, paracaigudes d’emergència, guants, casc 

homologat de parapent i calçat adequat. Ulleres de sol recomanades.  

Preu enlairament: El preu del transport fins a la zona d’enlairament tindrà un cost de 5€ i es 

realitzarà in situ. Serà vàlid pels dos remontes i gestionat pels coordinadors de la Federació per 

tal de garantir el correcte desenvolupament de l’examen. 

Anul·lació i/o ajornament: L’anul·lació i/o ajornament dels exàmens es comunicarà com a tard, 

24h abans de l’inici del dia d’examen. (El número mínim d’alumnes per tal que l’examen es pugui 

dur a terme, serà de 15 persones).  

Si per algun motiu no es pot assistir a l’examen, caldrà comunicar-ho com a tard fins a 5 

dies abans de la data d’examen a parapent@federacioaeria.cat. En cas contrari, l’alumne 

constarà com a suspès. 

https://federacioaeria.cat/wp-content/uploads/2020/10/V.6-Horaris-Examen-20092020-1-1.pdf
https://www.google.com/maps/place/%C3%80ger+parapent+Escuela+de+parapente/@42.01739,0.74422,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfc7ac5ac2ba0e7b4!8m2!3d42.0174557!4d0.7443526?hl=es
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