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ESCALADA PER A INFANTS 
L'ACTIVITAT: 
A través de l'escalada i el joc és treballaran:  

✓ Treball en equip, ajudar a l'altre, compartir, treballar conjuntament per aconseguir un objectiu. 
✓ L'equilibri, agilitat, coordinació de moviments, força controlada. 
✓ Exercicis d'escalfament abans de començar l'activitat, estiraments al finalitzar l'activitat. 
✓ Un cop haguem après a moure'ns per una paret vertical de poca alçada, començarem a introduir tot el 

que te a veure en la cadena dinàmica de seguretat: la corda, l'arnés, els nusos, les cintes, l'aparell 
d'assegurar. 

✓ Estimar i respectar el medi natural. 

DIRIGIT A: 
Nens de 6 i 12 anys que vulguin introduir-se en el món de l'escalada. 

LLOC: 
El lloc de recepció i recollida dels infants serà:  
En la seu del Club Muntanyenc l'Hospitalet. C/Reforma núm. 5 (Entrada per C/ Frederic Prats) 
En les Instal.lacions Indoorwall Hospitalet. Av Fabregada núm. 33 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: 
Rocòdrom intern de la seu del Club Muntanyenc l'Hospitalet. 
Rocòdrom extern del Poliesportiu del Centre. 
Instal.lacions Indoorwall Hospitalet. 
 

HORARI: 
2 divendres alterns al mes de 17:30 a 19:00 

CALENDARI 
✓ 28 de setembre de 2108 (CMH) 
✓ 5  d'octubre de 2018 (CMH) 
✓ 26 d'octubre de 2018 (CMH) 
✓ 9  de novembre de 2018 (CMH) 
✓ 23 de novembre de 2018 (CMH) 
✓ 30 de novembre de 2018  (CMH) 
✓ 14 de desembre de 2018 (IW) 
✓ 11  de gener de 2019 (CMH) 
✓ 25 de gener de 2019 (CMH) 
✓ 8 de febrer de 2019 (CMH) 
✓ 22 de febrer de 2019 (CMH) 
✓ 8 de març de 2019 (CMH) 
✓ 22 de març de 2019 (IW) 
✓ 5 d'abril de 2019 (CMH) 
✓ 26 d'abril de 2019 (CMH) 
✓ 10 de maig de 2019 (CMH)  
✓ 24 de maig de 2019 (CMH) 
✓ 7 de juny de 2019 (CMH) 
✓ 21 de juny de 2019 (IW) 

(CMH) Activitat a les instal·lacions del Club Muntanyenc l'Hospitalet. 
(IW) Activitat a les instal·lacions Indoorwall. 

EQUIP I MATERIAL 
✓ Roba còmoda per fer esport i sabatilles esportives.  
✓ El club proporcionarà tot el material tècnic i de protecció.  
✓ Si algun dels infants disposa de material propi (Arnés, casc, peus de gat...) que el porti. 
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PREU 
El preu de l'activitat és de 15.00€ al mes 

INSCRIPCIONS 
Esplai Xixell 
Parc de la Remunta, 4-5, 08901-l'Hospitalet de 
Llobregat. 
De dilluns a divendres de 16h a 19:30h i dimecres de 
10h a 14h. 
Telf. 93 744 21 95 

Club Muntanyenc l'Hospitalet 
C/ Reforma, 5, 08901-l'Hospitalet de Llobregat. 
Dimarts i dijous de 19h a 21h 
Telf. 93 338 61 25 
 

 
Documentació a portar per la inscripció: 

✓ Inscripció omplerta i signada pel pare, mare i/o tutor. 
✓ Fitxa sanitària omplerta i signada pel pare, mare i/o tutor 
✓ Fotocòpia tarja sanitària 
✓ Fotocòpia vacunes 
✓ Fotocòpia DNI pare, mare, tutor. 

INSTRUCTOR 
Xavier Primo i Cosp, instructor d'escalada i alpinisme per l'Escola Catalana d'Alta Muntanya (ECAM) òrgan 
docent de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) 
 


