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Formació 2:
Aproximació a les 
Activitats de Corda 
al medi Natural 
(Escalada Esportiva i 
Ràpel)

Xavi Pérez
Néstor Fraile



Presencial: Sector de Cantera Dreta del Poble de Garraf. A 5’ caminant de l’estació 
de tren d’aquesta localitat
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Info Aproximació a les Activitats de Corda al medi Natural

Data: 16/10/21

Data límit: 
14/10/21

Docents: 
Xavi Pérez

Néstor Fraile

Organitzador: 
CEBLLOB

30 places 
màxim

Visita web Inscriu-te!

Horari: 9h a 
13h30

Duració: 4,5h 12€ professorat de la comarca
17€ professorat fora de comarca

http://cebllob.org/inscr.php?id=503
http://cebllob.org/
http://cebllob.org/escalada-esportiva-rapel
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Introducció
 Aquesta formació està dissenyada per al 
professorat d’Educació Física de Primària i Se-
cundària interessat en realitzar sessions al medi 
natural. Més concretament activitats de corda 
com poden ser l’escalada esportiva i el ràpel.

S’experimentarà una proposta d’ensenya-
ment-aprenentatge dels esports a la na-
tura amb corda, fent una aproximació 
d’aquestes activitats a l’entorn escolar 
i la seva aplicació a l’àrea d’Educació 
Física.

 



CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT

6

Objectius
• Experimentar una proposta d’ensen-
yament-aprenentatge dels esports a 
la natura amb corda, fent una aproxi-
mació d’aquestes activitats a l’entorn 
escolar i la seva aplicació a l’àrea d’Ed-
ucació Física.

• Conèixer activitats esportives de corda 
a la natura que es poden realitzar a la 
roca.

• Treballar diferents tècniques d’escala-
da i ràpel amb diferent material, de for-
ma segura.

• Identificar i conèixer el material tècnic 
de seguretat i les seves característiques.
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Continguts
• Es presentarà un format d’experimentació educativa cap a les acti-
vitats de corda en el medi natural a través de 3 estacions on es tre-
ba llaran diferents tècniques d’escalada i ràpel amb diferent material 
de forma segura. Aquest format permetrà treballar habilitats motri-
us, cognitives i emocionals que es poden donar en aquests esports 
d’aventura on el medi no és estable. Parlarem del coneixement espe-
cífic com a eina per la gestió del risc.

• Estació 1: 

Progressió ascendent per passamans de corda fins arribar a re-
unió i realitzar tècnica de ràpel autoasegurat fins al terra.

• Estació 2: 

Progressió horitzontal per la paret fins a reunió i Ràpel 
Guiat (tipus tirolina).

• Estació 3:

Proposta de 4 vies d’escalada de diferent llargada i difi-
cultat per escalar en Top Rope (de segon).
• Nusos Bàsics de seguretat.
• Escalada en Top Rope.

• Assegurament company amb aparell auto bloquejant.
• Progressar amb bagues per passamans.

• Baixar amb Ràpel Guiat i Ràpel auto asegurat.
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Metodologia
 A través de les estacions proposades treballarem diferents tècniques d’as-
cens i baixada per la roca amb corda.

Depenent del nombre d’inscrits, es faran grups de forma que cada grup anirà pas-
sant per les diferents estacions de forma rotativa.

Es farà, abans d’iniciar cada estació, una explicació tècnica i de seguretat i es prac-
ticarà al terra. 

S’explicarà com s’ha fet el muntatge de cada una de les estacions per entendre els 
punts clau de la seguretat (molt important a l’hora de reduir el risc percebut pel 
participant).
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Adreçat al 
professorat 
d’Educació 
Física

Primària

Secundària
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Material
 Roba esportiva, calçat de muntanya, guants fitness o ciclisme (recoman-
able) crema solar, aigua, esmorzar.
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Docents
Néstor Fraile

• TD2 de Espeleologia.

• Nivell 2 de Barranquisme i Vies Fer-
rades.

• Tècnic d’Escalada esportiva al CE 
Okaeri Viladecans.

Xavi Pérez
• Llicenciat en Educació Física. 

• Especialista Nivell 2 d’ Escalada Esport-
iva, Escalada de Vies Llargues, Barran-
quisme, vies Ferrades.

• Director Tècnic de la secció d’escalada 
del Club Esportiu Okaeri Viladecans.
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Carretera N-340 km.1249 
Parc de Torreblanca -  
Sant Feliu de Llobregat - 
08980
Telèfon 93.685.20.39
www.cebllob.org
@cebllob


