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CURS D’EXAMINADOR DE PARAMOTOR/PARATRIKE I PARAPENT 

 

Places 

- 6 per Paramotor/Paratrike 

- 6 per Parapent 

*En cas d’haver més sol·licituds de les places convocades es valorarà antiguitat, 

experiència o formació rebuda com a tècnic esportiu per la disciplina per la qual es 

sol·licita inscripció. 

 

Requisits d’accés – Examinador de Parapent  

- Disposar de la titulació/habilitació de pilot de Parapent (Examinador Parapent). 

- Antiguitat mínima de la titulació/habilitació de pilot de 5 anys. 

- Disposar d’un mínim 300 hores de vol acreditades. 

- Disposar de Llicència Federativa Catalana. 

- Ser major d’edat. 

Requisits d’accés – Examinador de Paramotor (PF1 i PF2) – Paratrike (PL1 i PL2) 

- Disposar de la titulació/habilitació de Pilot de Paramotor (PF1) o Pilot de Paratrike 

(PL1) 

- Antiguitat de la titulació/habilitació de 3 anys. 

- Disposar d’un mínim de 150 vols acreditats. 

- Disposar de llicència federativa Catalana 

- Ser major d’edat 

Preu del curs 

- Examinador Parapent 250 € 

- Examinador Paramotor/Paratrike 250 € 

- Examinador de Parapent i Paramotor/Paratrike 400 € 
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Estructura del Curs d’Examinador 

Teòrica (19h) 

1- Normativa. (5h) 

• Llei de l’Esport 1/2000 

• DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats 

fisicoesportives en el medi natural 

• Assegurances Esportives 

• LLEI 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport 

• Estatuts de la Federació Aèria Catalana 

2- Reglaments específic Parapent/Paramotor. (3h) 

•  Titulacions 

•  Escoles de formació federativa 

3- Estructura exàmens teòric/pràctic. (6h) 

• Requisits  

• Puntuacions 

• Convalidacions 

• Metodologia 

4- Documentació d’examen. (2h) 

• Full de puntuacions 

• Acta d’examen 

5- Procés de convocatòria d’exàmens. (1h) 

6- Primers Auxilis. (2h) 

 

Pràctiques  

2 Jornades com examinador auxiliar 

2 Jornades com examinador secundari 

Drets 

Rebre el reconeixement i acreditació de la formació corresponent. 

Rebre la compensació econòmica establerta com a examinador. 

Obligacions 

Disposar de Llicència federativa Catalana en vigor. 

Assistir a una de les convocatòries anuals de procediments de treball/reciclatge 

professional. 

 

 


