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CONDICIONS PER AL RECONEIXEMENT D’ESCOLA DE PARAPENT 

La nova alta d’escola sol·licitada per un professional no acreditat/a com a Director/a, realitzarà 
les funcions mentre no hi hagi una formació especifica per aquesta habilitació. En el moment 
d’haver-hi una formació, aquest estaria obligat a realitzar-la. 

La Federació Aèria podrà realitzar el reconeixement oficial com a Director/a d’aquells 
professionals que acreditin la suficient experiència i hagin format a un determinat número 
d’alumnes. 

Les escoles reconegudes per la federació estaran condicionades pels següents requisits: 

• Els alumnes d’escola hauran de disposar de la quota federativa durant la seva
formació.

• Els alumnes hauran d’estar coberts per una assegurança d’accidents i de
responsabilitat civil, aquesta assegurança serà la pròpia de l’escola sotmesa al Real
Decret 56/2003, art.7. que regula les activitats fisicoesportives al medi natural, o
obtenir l’assegurança federativa, art. 12 del mateix RD.

S’ha de tenir en compte que per poder presentar-se a examen s’haurà de disposar de
les assegurances federatives que compleixin amb la llei de l’esport 1/2000, art.23.3  i
Real Decret 56/2003, art. 12.

• Per considerar una escola activa s’haurà de presentar un mínim de 10 alumnes a
examen per any.  En cas de no complir amb aquest requisit, l’escola estarà obligada a
assistir a una formació pedagògica per tal d’adquirir els coneixements, habilitats i
aptituds necessàries per l’exercici de la pràctica docent.

• L’escola facilitarà a la federació la supervisió de la formació realitzada als seus
alumnes.

• Al finalitzar la formació, la federació podrà entrevistar als alumnes per valorar la
formació rebuda.

Si en el transcurs dels 12 mesos posteriors a la data d’aprovació com a escola federativa no es 
compleix amb alguns dels requisits anteriors, aquesta no obtindrà la renovació de 
reconeixement anual.  

Director/a, 
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