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CONVOCATORIA DE PROBAS DE INGRESO DE ASPIRANTES 
COMO TÉCNICO/A FEDERATIVO/A (TF) DA ESCOLA GALEGA 
DE ALTA MONTAÑA (FEDERACIÓN GALEGA DE 
MONTAÑISMO) 21 
 
OBXECTO DA CONVOCATORIA: A presente convocatoria faise seguindo o Regulamento da Escola Galega de Alta Montaña (R.E.G.A.M.) 
que no seu articulado fala do acceso para dotar á Escola Galega de Alta Montaña de suficientes técnicos/as, neste caso de barranquismo, 
esquí de montaña e marcha nórdica, para que impartan as distintas accións formativas que a Federación Galega de Montañismo necesita 
desenvolver. Máis información no R.E.G.A.M. en https://drive.google.com/file/d/1cp-xwcwB8FFRg_GGDZmcboYCqgOWzJw-
/view?usp=sharing  
O número de prazas convocadas para cada especialidade é de 3. Ademais, poderanse presentar á convocatoria,  tódolos técnicos/as da 
EGAM de outras disciplinas que así o desexen, cumprindo os requisitos previos establecidos e tendo que superar as probas específicas 
da disciplina elixida, tal como establece o noso REGAM. 
 
QUE É UN TÉCNICO/A FEDERATIVO (TF) ( e que non é): Seguindo a tradición montañeira de aportar algo de ti ao resto dos/as 
montañeiros/as, escaladores/as, barranquistas/as, esquiadores/as, marchadores/as e alpinistas, a Escola Galega de Alta Montaña quere 
contar con todas esas persoas que estades nos Clubs federados galegos que tedes formación nalgunhas das nosas disciplinas deportivas, 
e moita vontade de colaborar na mellora do noso deporte, pero non sodes “guías de montaña”. 
Os/as técnicos/as federativos/as (TF) non son profesionais dos deportes da montaña (como os Técnicos Deportivos (TD) RD 318/2000) e 
só desenvolverán a súa función dentro da súa especialidade, e no eido formativo exclusivamente para deportistas ao abeiro do paraugas 
da Federación Galega de Montañismo, e sempre no seo de actividades oficiais. 
 
PERFIL DOS/AS ASPIRANTES: Necesitamos na EGAM persoas voluntariosas, cordiais, entusiastas, responsables, flexibles, creativas, 
comunicadoras, abertas, traballadoras, seguras, preparadas, organizadas, orientadoras, avaliativas, motivadoras e humildes. 
Non queremos só “aos mellores deportistas do mundo” porque iso a nós non nos valería para moito; queremos ás mellores persoas que 
queiran aportar algo ao futuro do deporte, dos/as deportistas e dos Clubs galegos de deportes de montaña e escalada. 
Queremos persoas que entendan os motivos e razóns que impulsaron ás primeiras persoas a coñecer as montañas (con razóns deportivas 
e/ou doutra índole), que coñezan a nosa historia, e os motivos polas que estamos onde estamos nos deportes que acollemos. 
 
ATA CANDO PODO PRESENTARME: O prazo para presentar a documentación remata o 30 de outubro do 21 ás 23.59 horas. 
 
QUE TEÑO QUE FACER PARA SOLICITAR PARTICIPAR NO PROCESO DE SELECCIÓN DE T.F. NA EGAM 
1. Solicitalo formalmente no formulario oficial https://forms.gle/J9M5vfj5yw3DUF3U9 e presentar toda a documentación no prazo 

estipulado (DNI, licenzas deportivas do 20 e 21, e o currículo deportivo seguindo indicacións específicas da especialidade á que te 
queres presentar). 

2. Se o teu currículo é considerado como apto pola EGAM, serás convocado ás probas nas que terás que participar, tanto nas teóricas 
e deportivas xerais, como nas específicas da especialidade que escolleras, así como na proba práctica docente. 

3. No caso de superar tódalas probas e ser admitido/a como aspirante, a persoa terá que participar nun mínimo de dous cursos, da 
súa especialidade, durante os primeiros 12 meses. 

4. Unha vez superado como apto a fase de aspirante, e na primeira Xuntanza anual de técnicos/as serás ratificado na condición de 
Técnico/a Federativo EGAM de pleno dereito. 

O currículo deportivo terá que vir asinado en todas as follas, indicando esquematicamente o nome e apelidos, teléfono e correo-e, 
experiencia en docencia, se tes participado en cursos da EGAM ou actividades da Federación Galega de Montañismo, se colaboras como 
directivo/a ou na organización das actividades do teu Club, cantos anos levas no eido da montaña e/ou da marcha nórdica, por que 
queres entrar na EGAM, e o teu currículo deportivo de interese (competicións internacionais, estatais, autonómicas e locais nas que 
participaches,...), outros elementos de interese para ser formador nos deportes do montañismo (carreiras profesionais ou universitarias, 
outra formación,...) 

XURADO AVALIADOR: Estará formado pola Directora da Escola Galega de Alta Montaña, polo Responsable de Formación 

Continua e Novos Ingresos de Técnicos/as do Comité Técnico, e por un máximo de dous técnicos/as da EGAM. Os 
técnicos/as avaliarán a condición física, a execución técnica, e as habilidades motrices e didácticas dos/as participantes. 
 
AVALIACIÓNS 
· O historial deportivo avaliarase conforme á disciplina, primeiro contemplando as actividades requiridas, e logo o resto. 
· O exame teórico de cada especialidade valorarase de 0 a 10 puntos. 

https://drive.google.com/file/d/1cp-xwcwB8FFRg_GGDZmcboYCqgOWzJw-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cp-xwcwB8FFRg_GGDZmcboYCqgOWzJw-/view?usp=sharing
https://forms.gle/J9M5vfj5yw3DUF3U9
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· A proba de orientación valorarase de 0 a 10 puntos. 
· Nas probas prácticas avaliarase por separado cada exercicio como apto ou non apto. 
· En todas as actividades que impliquen manobras de seguridade, a súa correcta execución é obrigatoria, sendo a falla desta 
motivo de exclusión do proceso avaliativo. 
· Nas probas teóricas valorarase o coñecemento do temario, a claridade expositiva, e os recursos didácticos empregados. 
 
CONVALIDACIÓNS: Segundo o Regulamento da EGAM “No caso das persoas que só conten co título de Certificado de 
Excursionismo (TD1), poderán [...] presentarse ás probas de acceso para Técnicos Federativos e quedarán exentos de facer 
o exame teórico sobre montañismo xeral, pero terán que someterse ao resto da convocatoria igualmente, agás as probas 
físicas-técnicas xerais (sempre e cando o curso de TD1 fora aprobado nun prazo máximo de dous anos antes do exame para 
Técnico Federativo).” 
Os técnicos/as da EGAM en activo poderanse presentar á convocatoria en igual de obrigas, agás que están exentos das 
probas de carácter xeral. 
 
 
 

PARTE XERAL DAS PROBAS PARA TODAS AS ESPECIALIDADES  
 
PROBA  XERAL  TEÓRICA: O/a aspirante de calquera das disciplinas terá que amosar coñecementos básicos de seguridade na 

montaña (P.A.S., perigos obxectivos e subxectivos,...), primeiros auxilios (fracturas, RCP, insolacións e conxelacións,...), orientación e 
navegación con mapa e compás, meteoroloxía básica, nós elementais, medio ambiente elemental na montaña, alimentación e 
hidratación na montaña, material de montaña, planificación elemental dun itinerario en montaña e Regulamento da Escola Galega de 
Alta Montaña. A proba consistirá nun exame teórico dunha hora con preguntas curtas e outras e a desenvolver. A proba xeral 
desenvolverase o 27 de novembro do 21. 

 
PROBA XERAL DEPORTIVA: O/a aspirante de calquera das disciplinas terá que: 

1. Superar un percorrido con desnivel buscando nun mapa e cun compás unhas balizas dentro dun tempo establecido polo xurado. 
2. Superar un percorrido establecido empregando distintas técnicas de progresión en ascenso e descenso en función do terreo; 

pedreiras, pequenos trepes e destrepes, pendentes de herba… 
 
 

PARTE ESPECÍFICA DE ESQUÍ DE MONTAÑA 

CURRICULO A PRESENTAR: O TÉCNICO/A FEDERATIVO/A DA EGAM DE ESQUI DE MONTAÑA sería unha persoa que tivera que ter 

realizado nos últimos 5 anos, polo menos 10 ascensos/descensos con desnivel superior a 500 metros, e 10 ascensos/descensos con máis 
de 1.000 metros de desnivel, dos cales  alomenos 5 de grado 3 (escala toponeige) e parte da progresión alpinística; valorarase rutas de 
dous días en autonomía con esquís de montaña. 
 

PROBA TEÓRICA ESPECÍFICA (Coñecemento a demostrar na proba teórica específica para esquí de montaña): O/a aspirante terá 

que manexar eficazmente formación teórica en aludes, ARVA, avalanchas, manexo de piolet e crampóns (ascensos, descensos e travesías 
con eles), nivoloxía básica, interpretación dun perfil nivolóxico, desenvolver un test de campo de estabilidade de manto 
(preferentemente o de “columna extendida”), orientación precisa e manexo de compás e mapas, equipación para montañismo invernal, 
perigos da montaña invernal, preparación dunha saída para a montaña invernal, dinámica de grupos, mantemento de materiais 
deportivos. 
 

PROBA PRÁCTICA DOCENTE: Durante 15 minutos cada aspirante terá que desenvolver unha clase teórico – práctica diante dun 

suposto auditorio sobre un tema da súa especialidade seleccionado polo xurado co obxectivo de clarificar a materia, e motivar aos 
supostos participantes a adquirir máis coñecementos e seguir progresando. 
Valorarase a súa expresión oral tanto en galego como en castelán (obrigatorios ambos idiomas), así como a súa presenza e disposición 
xeral fronte ao auditorio, xestualidade, coñecementos técnicos e prácticos, así como habilidades docentes xerais. 
 

PROBA DEPORTIVA ESPECÍFICA: O obxectivo da proba é avaliar a condición física e o nivel técnico do candidato/a asegurando un 

mínimo de habilidade e condición física nesta modalidade deportiva. 
- Terá que amosar técnicas de socorro e primeiros auxilios cun deportista ferido nunha situación simulada. 
- Técnica de descenso e ascenso con esquí de montaña con pendentes moderadas (entre 25º e 40º) e neve sen tratar, (viraxe en 

paralelo independentemente do tipo de neve, portando mochila e con arnés posto); non estarán permitidos os viraxes en cuña. 
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- Montaxe de reunións en neve terá que facer unha reunión en rocha e outra en neve (con piolets e esquís), terá que facer unha 
manobra de rescate en rocha e outra en neve, e terá que facer un percorrido en montaña invernal. 

- Amosar técnicas teóricas e prácticas de xestión de busca e rescate de vítimas de avalanchas de neve. 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: Bibliografía recomendada: Teoría y práctica del esquí de montaña. Manuel López Sarrión. Ed. 

Desnivel // Avalanchas. David McClurg. Ed. Desnivel // 3*3 Avalanchas. Werner Munter. Ed. Desnivel // !Avalancha!. Robert Biolognesi. 
Ed. Desnivel // Teoría y Práctica del Ski de Montaña. Manuel Lopez Sarrión. Ed. Desnivel // Esquí, Rendimiento y Emoción. Carlos Guerro 
Castillo. Ed.Desnivel // Cuaderno técnico de la EEAM. Técnicas de Progresión de esquí de montaña. 
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/cuaderno-tecnico-no-2 
 

PARTE ESPECÍFICA DE DESCENSO DE BARRANCOS  

CURRICULO A PRESENTAR: O TÉCNICO/A FEDERATIVO/A DA EGAM DE DESCENSO DE BARRANCOS ten que ter realizado, nos 

últimos 5 anos, alomenos 20 descensos de barrancos en diferentes tipos de rocha e con dificultade media/alta tanto por caudal coma 
por verticalidade e compromiso . 

 

PROBA TEÓRICA ESPECÍFICA: O/a aspirante terá que manexar eficazmente formación teórica en perigos nos barrancos, impacto 

do descenso de barrancos no medio ambiente, nós, material específico, tipos e instalación de ancoraxes fixos, manobras de seguridade 
e progresión no descenso de barrancos, rápeles, manobras de autorescate, instalacións fixas, reunións, pasamáns, tirolinas, 
fraccionamentos, técnica e precaucións nos saltos, simboloxía nos barrancos, gradación, croques, mantemento de materiais deportivos. 
 

PROBA PRÁCTICA DOCENTE: Durante 15 minutos cada aspirante terá que desenvolver unha clase teórico – práctica diante dun 

suposto auditorio sobre un tema da súa especialidade seleccionado polo xurado co obxectivo de clarificar a materia, e motivar aos 
supostos participantes a adquirir máis coñecementos e seguir progresando. 
Valorarase a súa expresión oral tanto en galego como en castelán (obrigatorios ambos idiomas), así como a súa presenza e disposición 
xeral fronte ao auditorio, xestualidade, coñecementos técnicos e prácticos, así como habilidades docentes xerais. 
 

PROBA DEPORTIVA ESPECÍFICA: O obxectivo da proba é avaliar a condición física e o nivel técnico do candidato/a asegurando un 

mínimo de habilidade e condición física nesta modalidade deportiva. 
- Terá que amosar técnicas de socorro e primeiros auxilios cun deportista ferido nunha situación simulada. 
- Terá que superar a trepada por un percorrido de 5+ equipado nun tempo especificado. 
- Facer un percorrido de natación con traxe de neopreno específico de barrancos nun tempo especificado 
- Facer unha inmersión con traxe de neopreno específico de barrancos nunha profundidade de 2,5 metros para recoller un obxecto. 
- Facer un percorrido nun barranco nun tempo especificado e usando varias manobras como descenso a contrano, autodescolgue 

asegurado, bloqueo do descensor, fraccionamento, etc. 
- Execución dunha trepada e salto dende 8 metros. 
- Realizar unha manobra de autorrescate superando un eventual bloqueo do descensor por diferentes motivos. 
- Terá que saber facer e amosar as seguintes instalacións montaxe dun rápel desembragable con descensor oito, montaxe dun rápel 

desembragable sobre no dinámico, montaxe dun rápel guiado e montaxe dun sistema de aseguramento no rápel para alumnos 
(dende arriba) contando con opcións de rápel con auga e secos.   

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: Técnico Deportivo en Barrancos. Varios EEAM. Ed. Barrabes // Autorescate en barrancos. Jesús 

Montesa, Obdulia García. Ed. Desnivel // Manual de aguas vivas en barrancos. José A. Ortega. Ed. Desnivel 
 
 

PARTE ESPECÍFICA DE MARCHA NÓRDICA 
 
A marcha nórdica é unha especialidade nova dentro da Federación Galega de Montañismo, e moito máis dentro da propia Escola Galega 
de Alta Montaña. Xa se sabía da existencia desta diciplina en Galicia e en España dende fai moitos anos (incluso antes de pertencer á 
disciplina da FEDME ou á FEDGALMON), á marxe dos tradicionais deportes de montaña, polo que resulta un reto tamén para as 
tradicionais estruturas directivas e docentes da EGAM o de buscar aos mellores formadores/as posibles para axudar na formación deste 
deporte entre a cidadanía galega. 
 

CURRICULUM A PRESENTAR: O/A técnico/a federativo/a de Marcha Nórdica será un/unha practicante habitual de marcha nórdica, 

que posúa coñecementos técnicos e didácticos amplos e suficientes sobre esta nova disciplina, que permitan incorporar actividades 
formativas de marcha nórdica na nosa oferta didáctica. 

https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/cuaderno-tecnico-no-2
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Valorarase a formación académica,  preferiblemente universitaria, no eido da Educación Física, TECO, TAFAD, Técnico/a Deportivo/a de 
Montaña, podendo valorarse tamén outras carreiras profesionais ou universitarias. Tamén queremos coñecer e valorar outras partes 
importantes na vída federativa como son: 
A túa participación na organización deportiva en entidades non lucrativas, valorando a participación como directivo/a-vogal en entidades 
deportivas sen ánimo de lucro que promocionasen a marcha nórdica, e valorando tamén a participación como xestor/a en entidades 
deportivas sen ánimo de lucro que organizasen eventos de marcha nórdica. 
A túa práctica deportiva en Marcha Nórdica, valorando a participación como deportista en probas internacionais (indicando o nome da 
proba, categoría, ano e posto no que remataches), en probas estatais, e en probas autonómicas. 
As túas publicacións especializadas en Marcha Nórdica xa fora en web, podcast, impresos,... indícanos datos técnicos da/a publicación/s. 
As túas investigacións directamente vencelladas coa Marcha Nórdica no eido Universitario ou empresarial, indicándonos datos técnicos 
da investigación para poder contrastala. 
A túa docencia polo rango da formación dirixida a deportistas (iniciación ou avanzado), formador/a de formadores/as (nivel local, estatal, 
internacional); indícanos ano, nome do curso, entidade promotora, horas de docencia túas, horas de docencia do curso,  
 

PROBA TEÓRICA ESPECÍFICA: O/a aspirante terá que manexar eficazmente formación teórica en marcha nórdica tanto para a 

formación, prioritariamente, como para investigación na medida do posible. 
Terá que coñecer, especificamente para a marcha nórdica, diferentes técnicas de progresión, equipamento individual, teoría do 
adestramento adaptado, anatomía, historia básica, estruturas asociativas, quecemento, estiramento e volta a calma,  patrón de marcha, 
postura, beneficios para a saúde, didáctica, recomendacións FEDME/EEAM, marcha nórdica deportiva, marcha nórdica exercicio físico,... 
 

PROBA PRÁCTICA DOCENTE: Durante 15 minutos cada aspirante terá que desenvolver unha clase teórico – práctica diante dun 

suposto auditorio sobre un tema da súa especialidade seleccionado polo xurado co obxectivo de clarificar a materia,  motivar aos 
supostos participantes a adquirir máis coñecementos e seguir progresando e adapta-las dinámicas e os exercicios en función dos distintos 
participantes. 
Valorarase a súa expresión oral tanto en galego como en castelán (obrigatorios ambos idiomas), así como a súa presenza e disposición 
xeral fronte ao auditorio, xestualidade, coñecementos técnicos e prácticos, así como habilidades docentes xerais. 
 

PROBA DEPORTIVA ESPECÍFICA: O obxectivo da proba é avaliar a condición física e o nivel técnico do candidato/a asegurando un 

mínimo de habilidade e condición física nesta modalidade deportiva. 
A técnica a desenvolver debe complementar o patrón biomecánico da marcha humana sen alterar o mesmo, respectando en todo 
momento unha correcta aliñación articular. 
- Terá que amosar técnicas de socorro e primeiros auxilios cun deportista ferido nunha situación simulada. 
- Progresión en terreo chan:  realizar un desprazamento en L mediante a técnica correcta de marcha nórdica facendo e desfacendo 

o mesmo traxecto. Cada tramo da L será duns 10m. 
- Progresión en terreo inclinado: realizar un desprazamento entre 50 e 100m con distintas inclinacións do terreo, aplicando as 

técnicas específicas. 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: Bibliografía recomendada: Web da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada 

http://www.fedme.es // web da Escuela Española de Alta Montaña https://fedme.edu.es // Regulamento da Escola Galega de Alta 
Montaña // Nordic Walking. Claves para una práctica efectiva y segura. Cristina González Castro. ISBN 978-84-697-5850-2 // 
https://research4nw.com/beneficios-del-nordic-walking // inwaspain.com // https://www.fenwa.es //  
 

http://www.fedme.es/
http://www.fedme.es/
https://fedme.edu.es/
https://drive.google.com/file/d/1cp-xwcwB8FFRg_GGDZmcboYCqgOWzJw-/view?usp=sharing
https://research4nw.com/beneficios-del-nordic-walking
http://inwaspain.com/
https://www.fenwa.es/

