
ENFILA’T CONSCIENTMENT: ESCALEM PER LA INCLUSIÓ

PROPOSTA I HORARI:

El projecte Enfila’t Conscientment consisteix en fer accessible l’esport i fomentar hàbits saludables

per prevenir les malalties de salut mental de persones amb discapacitat en risc d’exclusió social. La

seva implementació es duu a terme al municipi de Vilassar de Dalt i recull participants de tota la

comarca del Maresme.

La metodologia que utilitzem es basa en una visió constructivista i d’aprenentatge experiencial,

posant a l’abast totes les eines per a que construeixin el seu propi coneixement. S’implementen un

total de 11 sessions d’escalada i d’acció educativa directe amb els i les participants. setmanalment

treballem diferents capacitats/habilitats vinculades amb l’escalada i els valors o emocions.

En les sessions sempre hi són presents dos referents, el/la tècnic/a d’escalada per tal de realitzar la

seva pràctica d’una forma segura i el/la educador/a per tal d’assegurar un acompanyament integral.

El projecte dona cabuda a un grup de màxim 10 persones agrupades en un mateix grup d’un dia a

la setmana; Els dijous de 11:30h a 13:00h. La instal·lació on es desenvolupa l’activitat principal és al

rocòdrom Germans Estorach, propietat de La Massa CCV.

Calendari de les sessions:

Octubre Novembre Desembre
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* Els dies marcats en verd, són els dies en el que realitzarem l’activitat. Aquells que no estiguin marcats, és

perquè són festius laborals o perquè no hi ha activitat.

MATERIAL I ASSEGURANCES:

Pel desenvolupament de l’activitat, les participants només hauran de portar roba esportiva còmode,

aigua, i si en tenen, peus de gat. Des del rocòdrom disposem de diversos peus de gat, els quals

podem deixa, tanmateix, necessitarem un llistat amb els números de calçat de les persones

participants. Pel que fa a la resta de material, tant individual com col·lectiu, el facilitem des de la

pròpia entitat. De igual forma, totes les persones que realitzen una activitat d’escalada amb Enfila’t,

disposen d’assegurança d’accidents i responsabilitat cívil.



PROGRAMACIÓ:

BOULDER: El boulder es practica sense cordes, a poca alçada i amb un matalàs de protecció. És
l'element de base de l'escalada, ja que ens permet millorar la tècnica, força, resistència i
psicomotricitat en grup, deixant de banda l'element "por" per centrar-nos en els aspectes més
gimnàstics de l'escalada, sempre a través de jocs i petits reptes que es van modificant en funció
de les necessitats del grup.

BLOC 1 : INICIACIÓ A
L’ESCALADA

6/10/22 SESSIÓ 1: Primer contacte amb l’escalada en boulder.
Dinàmiques de presentació/cooperació i jocs a través de
l’escalada.

13/10/22 SESSIÓ 2: Aprenem i pràctiquem moviments en l’escalada,
treballem la percepció i el moviment del propi cos a través
d’activitats conscients en el boulder.

BLOC 2 : BOULDER 1
20/10/22 SESSIÓ 3: Ampliem el repertori de moviments i practiquem

la coordinació en els moviments dinàmics a través de blocs,
treballant l’autoestima i l’acceptació del propi cos i
capacitats.

27/10/22 SESSIÓ 4: Treballem la resistència tot practicant els
xapatges (passar la corda pels mosquetons mentre s’escala)
+ nusos d’encordament, on posarem en pràctica la capacitat
de concentració i atenció plena.

BLOC 3 : INICIACIÓ A
L’ESCALADA
ESPORTIVA

3/11/22
SESSIÓ 5: Introducció a l’escalada esportiva en top-rope. Ens
iniciem en l’escalada amb alçada (amb la corda passada
prèviament per dalt) i treballem els vincles amb el/la
company/a de cordada.

10/11/22
SESSIÓ 6: Escalada esportiva en top-rope (amb la corda
passada prèviament per dalt) on prioritzarem dinàmiques
de confiança amb el company/a de cordada.

BLOC 4: INICIACIÓ AL
DESCENS EN
L’ESCALADA

17/11/22 SESSIÓ 7: Introducció al rappel

24/11/22 SESSIÓ 8: Rappel autoassegurat

BLOC 5: BOULDER 2 1/12/22 SESSIÓ 9: Dissenyem els nostres propis boulders potenciant
la creativitat i innovació mitjançant la visualització (imaginar
la seqüència correcta de moviments.

15/12/22 SESSIÓ 10: Competició amistosa de boulder treballant
l’autosuperació, la cooperació i la gestió a la frustració.

BLOC 6: ESCALADA
AUTÒNOMA EN
ROCÒDROM

22/12/22 SESSIÓ 11: Introducció a l’escalada de fals primer(simulació
d’escalada esportiva real amb 2 companys assegurant, un
amb la corda prèviament passada per dalt(escalada de
toprope) i l’altre assegurant directament a l’escalador
mentres aquest passa la corda pels mosquetons que es
troba a mesura que progresa.


