
ACTIVITATS 
PER A ESCOLES 
I INSTITUTS



UNA experiència 
d’escalada, 
SALUT i educació 
al rocòdrom.
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Blocat és una experiència d’escalada i salut on infants i 
joves gaudiran de l’esport en un món d’autoaprenentatge 
i desenvolupament personal. Podran explorar noves 
maneres de moure’s al rocòdrom amb ac�vitats adaptades 
a diferents edats (a par�r de 6 anys), adquirint habilitats 
que van més enllà de superar medis ver�cals de diferents 
dificultats i caracterís�ques.

Lateralitat, 
coordinació, força, 
flexibilitat, equilibri, 
consciència 
corporal, respiració i 
relaxació.

An�cipació de 
moviments,
memòria motriu 
i percepció del 
propi cos.

Habilitats 
Motrius

Habilitats 
COGNITIVES

Orientació 
espaciotemporal.

Habilitats 
PSICOLÒGIQUES

Habilitats 
PERCEPTIVES

Habilitats 
Socioafectives

Valoració de les pròpies 
capacitats i respecte cap a 
tothom: tenir cura de la 
resta i d’un/a mateix/a.

Control emocional,
autoes�ma, 
autoconfiança i 
autosuperació.

respecte pel 
medi ambient



TRIA LA TEVA ACTIVITAT
 A Blocat es pot triar entre diferents ac�vitats depenent de l’edat de l’alumnat i les caracterís�ques del grup. 
Totes segueixen una mateixa estructura, però poden variar entre ac�vitas d'una hora i mitja o tres hores de durada.

Seguretat i caracterís�ques 
bàsiques en escalada

Escalada de travessa
o flanqueig

Escalada de boulder a diferents espais de Blocat.  
L’alumnat podrà descobrir com escalar en espais 
de diferents inclinacions i relleus. A par�r del joc 
i la cooperació es treballaran desplaçaments 
horitzontals i ver�cals com els que es fan servir a 
l’escalada en bloc. 

Escalada en parets  que per la seva alçada 
requereixen de material específic per fer-ho amb 
total seguretat. Aprendran el funcionament d’una 
cordada on, a part de l’escalador/a, entra en joc el 
rol de l'assegurador/a.
Les activitats d’1,5h no tenen activitat d’escalada 
amb corda. 

L’ac�vitat es desenvolupa a la zona de boulder del 
rocòdrom, en parets de baixa alçada, i s’introduirà 
l’alumnat a l’escalada de travessa horitzontal on 
aprendran la importància de l’equilibri i la 
col·locació dels peus a l’escalada i descobriran la 
riquesa gestual d’aquesta veient que no es tracta 
només d’aplicar la força. 

Presentació de la sala i explicació de les normes 
bàsiques de seguretat, la graduació de les vies i 
la diferència entre elles perquè coneguin el 
funcionament bàsic de l’esport. També es 
realitzarà un escalfament general i un 
d’específic per a la prevenció de lesions.

Escalada de boulder

Escalada amb corda

1r a 4t primària.
Durada:  1,5 o 3 hores.

El nostre ratpenat Bloqui necessita ajuda. 
Només escalant podrem ajudar-lo! 

AJUDEM AL BLOQUI 

3r a 6è de primària.
Durada:  1,5 o 3 hores.

Ajuda a l’espeleòleg i als animals de la 
cova a superar tots els seus entrebancs...

L’ESPELEÒLEG 

Primària, ESO i Batxillerat.
Durada:  1,5 o 3 hores.

Practicarem escalada amb 
diferents tècniques i recursos. 

ESCALEM!

ESO i Batxillerat.
Durada:  1,5 o 3 hores.

Jocs tradicionals 
penjats de la paret. 

JOCS PENJATS

ESO i Batxillerat
Durada:  3 hores

El primer Room Escape dins d’un 
rocòdrom. Us hi atreviu? 

ROCO ESCAPE

DOSSIER D'ACTIVITATS
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10% dTE. 
per a grups de 

més de 
45 alumnes

AJUDEM 
AL BLOQUI
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Ac�vitat

Després de visionar un vídeo on el Bloqui -el nostre ratpenat- els 
demanarà ajuda, els nens i nenes, dividits en grups i mitjançant el treball 
coopera�u, treballaran en diferents estacions. 

A cada una de les estacions faran jocs relacionats amb l’escalada 
(travessa, boulder i corda) i es tractaran temes relacionats amb la natura i 
la cura del medi ambient. Les nocions de seguretat i les tècniques 
bàsiques de l’escalada seran un con�ngut transversal a totes les ac�vitats.

Jugarem, ens ho passarem bé, aprendrem com és un rocòdrom, viurem 
l’escalada en primera persona... però aconseguirem ajudar al Bloqui a 
fugir de les mans del terrible Professor Aerosol?

Posar en pràc�ca les tècniques 
bàsiques de l’escalada.

Prendre consciència de les 
mesures de seguretat en 
l’escalada.

Gaudir l’escalada a través del joc.

Iden�ficar els propis límits i 
possibilitats escalant.

Treballar coopera�vament 
assolint un objec�u comú.

Valorar crí�cament el paper de 
l’espècie humana en la 
conservació d’espècies animals i 
ecosistemes. 

Objec�us

de 1r a 4t de primària.
3 hores
Dijous de 9:30 a 12:30 o de 10:30 a 13:30.
L’activitat es pot adaptar a una hora i mitja.

1 grup-classe (fins 30 alumnes): 270€ (IVA no inc.)€

01 Competències bàsiques

Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràc�ca d’ac�vitats 
�siques
Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la 
realització d’ac�vitats �siques
Valorar la pràc�ca habitual de l’ac�vitat �sica com a factor beneficiós per 
a la salut
Par�cipar en el joc col·lec�u de manera ac�va mostrant-se respectuós 
amb les normes i els companys

Àmbit d’educació física:

Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i 
naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten
Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les 
conseqüències per plantejar propostes de futur

Àmbit coneixement del medi:

Adquirir confiança i seguretat en un mateix
Implicar-se ac�vament en la realització de projectes col·lec�us

Àmbit d’autonomia i iniciativa personal

Adoptar hàbits d’aprenentatge coopera�u que promoguin el 
compromís personal i les ac�tuds de convivència
Mostrar ac�tuds de servei i de compromís social, especialment davant 
de les situacions d’injus�cia

Àmbit d’educació en valors



L'ESPELEÒLEG
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Ac�vitat

En Roc Espelt, el nostre amic espeleòleg, ens ensenyarà com és la vida 
dins d’una cova i les dificultats que es troben els animals per poder-hi 
viure, sovint a causa de la incidència humana.

Coneixerem l’hàbitat de ratpenats, ratolins i mussols i haurem d’ajudar-los 
a través de diferents �pus d’escalada. Les nocions de seguretat i les 
tècniques bàsiques de l’escalada seran un con�ngut transversal.

La cooperació, la superació i l’autoconeixença de les possibilitats motrius 
ens acompanyaran durant tota l’exploració de les parets de Blocat.
Us animeu a endinsar-vos a Blocat amb nosaltres? La diversió i l’aventura 
estan assegurades!

Competències bàsiques

de 4t a 6è de primària
3 hores
Dijous de 9:30 a 12:30 o de 10:30 a 13:30.
L’activitat es pot adaptar a una hora i mitja.

1 grup-classe (fins 30 alumnes): 270€ (IVA no inc.)€

Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràc�ca d’ac�vitats 
�siques
Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la 
realització d’ac�vitats �siques
Valorar la pràc�ca habitual de l’ac�vitat �sica com a factor beneficiós per 
a la salut
Par�cipar en el joc col·lec�u de manera ac�va mostrant-se respectuós 
amb les normes i els companys

Àmbit d’educació física:

Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i 
naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten
Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les 
conseqüències per plantejar propostes de futur

Àmbit coneixement del medi:

Adquirir confiança i seguretat en un mateix
Implicar-se ac�vament en la realització de projectes col·lec�us

Àmbit d’autonomia i iniciativa personal

Adoptar hàbits d’aprenentatge coopera�u que promoguin el 
compromís personal i les ac�tuds de convivència
Mostrar ac�tuds de servei i de compromís social, especialment davant 
de les situacions d’injus�cia

Àmbit d’educació en valors

10% dTE. 
per a grups de 

més de 
45 alumnes
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Posar en pràc�ca les tècniques 
bàsiques de l’escalada.

Prendre consciència de les 
mesures de seguretat en 
l’escalada.

Gaudir l’escalada a través del joc.

Iden�ficar els propis límits i 
possibilitats escalant.

Treballar coopera�vament 
assolint un objec�u comú.

Valorar crí�cament el paper de 
l’espècie humana en la 
conservació d’espècies animals i 
ecosistemes. 

Objec�us



ESCALEM!
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Ac�vitat

De totes les nostres ac�vitats, aquesta és la més pura d’escalada. Sense 
ma�sos, simplement per aprendre a escalar. Aprendrem les diferents 
tècniques d’escalada i les nocions bàsiques de seguretat. Pujarem per les 
diferents vies del boulder, amb diferents nivells de dificultat, i ens 
aproximarem a l’escalada de travessa i amb corda.

És una ac�vitat que fem i adaptem per a totes i tots, des de primer de 
primària fins a segon de batxillerat; perquè l’escalada no hi entén d’edats.

De la mà dels nostres monitors viurem una experiència diferent i 
coneixerem un esport sovint desconegut per a molts. Us hi animeu?

Posar en pràc�ca les tècniques 
bàsiques de l’escalada.

Prendre consciència de les 
mesures de seguretat en 
l’escalada.

Gaudir l’escalada a través del joc.

Iden�ficar els propis límits i 
possibilitats escalant.

Objec�us

Primària, ESO i Batxillerat
3 hores
Dijous de 9:30 a 12:30 o de 10:30 a 13:30.
L’activitat es pot adaptar a una hora i mitja.

1 grup-classe (fins 30 alumnes): 250€ (IVA no inc.)€

10% dTE. 
per a grups de 

més de 
45 alumnes

01 Competències bàsiques primària

Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràc�ca d’ac�vitats �siques
Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització 
d’ac�vitats �siques
Valorar la pràc�ca habitual de l’ac�vitat �sica com a factor beneficiós per a la 
salut

Àmbit d’educació física:

Adquirir confiança i seguretat en un mateix
Implicar-se ac�vament en la realització de projectes col·lec�us

Àmbit d’autonomia i iniciativa personal

Adoptar hàbits d’aprenentatge coopera�u que promoguin el compromís 
personal i les ac�tuds de convivència
Mostrar ac�tuds de servei i de compromís social, especialment davant de les 
situacions d’injus�cia

Àmbit d’educació en valors

02 Competències bàsiques ESO

Valorar els efectes d’un es�l de vida ac�u a par�r de la integració d’hàbits saludables en la pràc�ca d’ac�vitat �sica.
Aplicar de manera eficaç les tècniques pròpies de diferents esports.
Posar en pràc�ca els valors propis de l’esport en situació de compe�ció.

Àmbit d’educació física:

Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals
Realitzar ac�vitats de par�cipació i de col·laboració que promoguin ac�tuds de compromís i democrà�ques

Àmbit de cultura i valors

Desenvolupar habilitats i ac�tuds que perme�n afrontar els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida.
Àmbit personal i social



jocs
penjats

01 02

Ac�vitat

Segur que tothom ha jugat alguna vegada al mocador, a tocar i parar o al 
tres en ratlla, però és possible jugar als jocs de tota la vida amb els 
jugadors i jugadores penjats a la paret? 

Els nois i noies es repar�ran en pe�ts grups i aniran rotant per les 
diferents zones del rocòdrom on prac�caran diferents vessants de 
l’escalada (travessa, boulder i corda) i, en cada una d’elles, rememorant i 
enfrontant-se a jocs que de ben segur ja coneixen.

L’equilibri entre la compe��vitat i la cooperació dels jocs compar�ran 
protagonisme amb la diversió i la pràc�ca d’un esport addic�u però 
desconegut per a molts: l’escalada.

Posar en pràc�ca les tècniques 
bàsiques de l’escalada.

Prendre consciència de les 
mesures de seguretat en 
l’escalada.

Gaudir l’escalada a través del joc.

Iden�ficar els propis límits i 
possibilitats escalant.

Treballar coopera�vament 
assolint un objec�u comú.

Objec�usCompetències bàsiques

ESO i Batxillerat
3 hores
Dijous de 9:30 a 12:30 o de 10:30 a 13:30.
L’activitat es pot adaptar a una hora i mitja.

1 grup-classe (fins 30 alumnes): 250€ (IVA no inc.)€

Valorar els efectes d’un es�l de vida ac�u a par�r de la integració 
d’hàbits saludables en la pràc�ca d’ac�vitat �sica.
Aplicar de manera eficaç les tècniques pròpies de diferents esports.
Posar en pràc�ca els valors propis de l’esport en situació de compe�ció.

Àmbit d’educació física:

Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, 
especialment per a la solució de conflictes interpersonals
Realitzar ac�vitats de par�cipació i de col·laboració que promoguin 
ac�tuds de compromís i democrà�ques

Àmbit de cultura i valors

Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la 
iden�tat personal dins d’un món global i divers. 

Àmbit social

Desenvolupar habilitats i ac�tuds que perme�n afrontar els reptes de 
l’aprenentatge al llarg de la vida.

Àmbit personal i social

10% dTE. 
per a grups de 

més de 
45 alumnes



Roco
Escape

01 02

Ac�vitat

Des de fa uns anys els Escape Rooms són tendència a tot arreu: misteris, 
enigmes, secrets, reptes i proves per a poder-ne sor�r.

El nostre Roco Escape és l’equilibri entre la pràc�ca de l’escalada i un 
Escape Room. La presa de decisions, el treball constant en equip i la 
resolució de problemes ballen en sintonia amb la pràc�ca de l’escalada i el 
contacte amb les seves tècniques i variants. Ens endinsarem a tot l’espai 
del boulder per saber els secrets que ens amaga.

Poc més podem avançar-vos-en, l’enigma queda ben guardat dins de les 
parets de Blocat. Haureu de ser vosaltres qui us atreviu a descobrir-lo...

Posar en pràc�ca les tècniques 
bàsiques de l’escalada.

Prendre consciència de les 
mesures de seguretat en 
l’escalada.

Gaudir l’escalada a través del joc.

Iden�ficar els propis límits i 
possibilitats escalant.

Treballar coopera�vament 
assolint un objec�u comú.

Superar reptes a par�r de la 
presa de decisions.

Objec�us

ESO i Batxillerat
3 hores
Dijous de 9:30 a 12:30 o de 10:30 a 13:30.
1 grup-classe (fins 30 alumnes): 290€ (IVA no inc.)€

01 Competències bàsiques

Valorar els efectes d’un es�l de vida ac�u a par�r de la integració 
d’hàbits saludables en la pràc�ca d’ac�vitat �sica.
Aplicar de manera eficaç les tècniques pròpies de diferents esports.
Posar en pràc�ca els valors propis de l’esport en situació de compe�ció.

Àmbit d’educació física:

Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, 
especialment per a la solució de conflictes interpersonals
Realitzar ac�vitats de par�cipació i de col·laboració que promoguin 
ac�tuds de compromís i democrà�ques

Àmbit de cultura i valors

Emprar conceptes, eines i estratègies matemà�ques per resoldre 
problemes

Àmbit matemàtic

Desenvolupar habilitats i ac�tuds que perme�n afrontar els reptes de 
l’aprenentatge al llarg de la vida.

Àmbit personal i social

Mantenir una ac�tud de recerca davant d’un problema assajant 
estratègies diverses

10% dTE. 
per a grups de 

més de 
45 alumnes



PREGUNTES FREQÜENTS

DOSSIER D'ACTIVITATS
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Quanta estona estan fent l’activitat? 

L’ac�vitat dura un total de tres hores que inclou la rebuda del 
grup, les diferents ac�vitats i el comiat. 
Totes les ac�vitats es poden adaptar a una hora i mitja: podeu 
consultar-ne preus i horaris.

Hem de venir esmorzats? 

Sí. Tenim un espai a l’exterior i a l’interior perquè puguin 
esmorzar tranquil·lament abans de començar l’ac�vitat. 

COM ARRIBEM A BLOCAT?

Si veniu en autocar, podrà aparcar davant de les instal·lacions.
Si opteu per venir amb tren hi ha una caminada de 20 minuts 
des de l’estació de Centelles (Línia R3 de RENFE). 

Què hEM DE PORTAR?

Roba d’esport i calçat còmode.  

Hi haurà vesTIDORS per canviar-se i dutxar-se?

Sí. Posem a disposició ves�dors on podran canviar-se 
i dutxar-se després de l’ac�vitat. 

Els professors i professores hem de donar 
suport durant l’activitat? 

Es requereix que dintre de la sala sempre hi hagi almenys un/a 
docent per garan�r el bon funcionament de l’ac�vitat.  



Coneix L'EQUIP I 
les instal·Lacions

4

Blocat té un equip de professionals �tulats en Ciències de l’Ac�vitat Física i 
l’Esport, en educació i salut i experimentats en el treball amb nens, nenes i 
adolescents.

Comptem amb un equip de monitors i monitores que comparteixen 
experiències i transmeten els valors i ac�tuds de Blocat. Comptem també 
amb Klauer Climbing Service, empresa especialitzada en l’equipació d’espais 
d’escalada, per garan�r la qualitat i la funcionalitat de la instal·lació 
adaptant-la perquè pugui ser u�litzada correctament per nens i nenes  a 
par�r dels 6 anys.

DOSSIER D'ACTIVITATS

L 'ÀGORA

És l’espai de trobada dels escaladors i 
escaladores de Blocat. Serveix com a 
punt de benvinguda per a les visites 

d’escoles i ins�tuts. 
Tenim el bar obert tot el dia. 



Des de Blocat oferim una altra manera d’encarar l’ac�vitat 
�sica i l’esport, amb un gran ventall d’oportunitats 
transversals, fent servir l’escalada com una eina educa�va 
que, ben treballada, pot ser molt potent dins i fora del 
rocòdrom.

“Ens agradaria ajudar-vos a 
descobrir noves maneres de 
moure-us i compar�r amb vosaltres 
l’aventura de Blocat” 
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EL ROCÒDROM,
Un espai proper, 
versàtil i  creatiu

VESTIDORS

És la nostra sala de Boulder amb 800m2 escalables 
i tot �pus de blocs de diferents es�ls i nivells.

Combina plafons de diferents inclinacions i preses 
d’alta qualitat que s’adapten a tots els nivells. 
Inclou també una zona tècnica d’entrenament.

Ves�dors funcionals i còmodes amb 
espai per canviar-se, dutxes i lavabos. 

També comptem amb un vestuari 
accessible per a persones amb cadira 

de rodes. 

DOSSIER D'ACTIVITATS



Anna Sugrañes Brugada
Graduada en CAFE i Màster en educació
anna@blocatclimbing.com

Telf. +34 621 261 001

www.blocatclimbing.com

direcció Vic

direcció 
Barcelona

Avda del Forn de la Calç

S-44

S-44

C-17

C-17

 

CONTACTE

UBICACIÓ

Av. Forn de la Calç 7, 
08540 Centelles


