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Els drons han arribat a les nostres vides i ho han fet amb força, estrany és el dia que no 

veiem als mitjans de comunicació alguna notícia relacionada amb la temàtica, i afecten no tan sols 

als professionals de l'aeronàutica sinó a la societat en tot el seu conjunt. 

Les  aeronaus  no  tripulades  o  drons,  són  una  tecnologia  aplicable  a  qualsevol  àmbit  i 

disciplina, aptes per a la realització de treballs aeris de fotografia, filmació, topografia , l'agricultura 

de precisió o la revisió i el manteniment d'infraestructures.  

Els nostres joves senten especial simpatia per aquesta tecnologia; els  drons per a joves 

poden ser una mètode divertit d'acostament a la robòtica i a l'aeronàutica entesos pel bon camí de 

l'ètica, o bé representar una amenaça si se'n fa un  ús inadequat. 

En que consisteix? 
Aquest campus d'estiu té com a objectiu acostar als joves al àmbit l'aviació no tripulada a 

través de sessions teòriques i pràctiques combinades fomentant vocacions científico-tècniques i 

adquirint de la mà d'instructors i pilots professionals:

• Principis  bàsics  d'aviacó  per  pilotar  drons:  meteorologia,  reglamentació,  operació, 

comunicació, fraseologia aeronàutica, etc. 

• Habilitats per aprendre a volar de manera segura 

• Habilitats per identificar llocs  i entorns segurs  per volar

A qui va dirigit? 

Principalment, a joves entre 14 i 17 anys. 

Durada i horari

El campus es realitzarà a les instal·lacions de l'Escola de Sant Jordi de Cercs, en horari de 

9:30 a 14:00h entre el 4 i el 8 de juliol de 2016 (ambdos inclosos). 
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Que inclou el preu? 

– Sessions teòriques

– Sessions pràctiques 

– Sessions de vol real 

– Esmorzar saludable cada dia 

– Assegurança 

– Dron*

* Estem convençuts que la millor manera d'aprendre és practicant. Per això el primer dia  

s'entregarà als nostres alumnes un mini-dron per poder realitzar tant les sessions teòriques com  

pràctiques de vol real al llarg del campus. En finalitzar el campus, el dron quedarà en propietat de  

cada alumne. 

Preu: 165,00 euros 

Matrícula i reserva de places

Per garantitzar un bon funcionament i  aprofitament del  campus, les nostres places són 

limitades. Si hi esteu interessats, a través del següent enllaç podeu deixar-nos les vostres dades per 

la matrícula. L'assignació de places es farà per rigurós ordre d'inscripció. No és possible reservar 

places per telèfon. 

Enllaç:  https://docs.google.com/forms/d/12ViT5LIQX5FU24eFcIpDci42tjiGuK21e1p4a_U0D3o/viewform?
c=0&w=1&usp=mail_form_link 

Contacte

Si  teniu  qualsevol  dubte,  podeu  contactar-nos  a  través  del  correu 

campus@euraniaservices.com o bé al tel. 655.127.445. 


