MONOGRÀFIC DE GESTIÓ DEL ROCÒDROM DEL CEP
OBJECTIU
El CEP ofereix pels seus socis gratuïtament aquest curs amb l’objectiu de facilitar els
coneixements bàsics per fer ús d’aquest nou equipament.
CONDICIONS D’ACCÈS
Per poder accedir-hi cal està al corrent del pagament de la quota de soci i disposar de la
Llicència de la FEEC del 2011 modalitat C1 com a mínim.
Per tal de poder arribar al major nombre de socis es faran 3 sessions on a cadascuna de les
quals podran inscriure’s 10 socis com a màxim.
DATES
Per tal de poder arribar al major nombre de socis es faran 3 sessions, a escollir una, on a
cadascuna de les quals podran inscriure’s 10 socis.
30/04/2011
01/05/2011
31/05/2011
Un cop arribat al nombre de 10 socis es tancaran les inscripcions que es faran per rigorós ordre
de registre.
MATERIAL NECESSARI QUE CAL PORTAR
Cada soci haurà de portar el material necessari pel curs que es: arnes, assegurador (tubik,
reverso o similar, no val el vuit), 2 mosquetons i una vaga o cinta plana.
PROFESSORAT
Impartit per: professors de l’ECEM- Escola Catalana Esports de Muntanya
INSCRIPCIONS
A partir de dijous 14 d’abril al local del CEP els dijous no festius de 21h a 22h. Cal omplir
formulari d’inscripció (nom i cognoms i DNI) amb compromís d’assistència
LLOC
Lloc: Centre Excursionista Parets (CEP) i rocòdrom Municipal de Parets del Vallés
CONTINGUTS
1.- Tipus d’ estructures artificials d’ escalada ( EAE)
2.- Normativa.
3.- Qui , quan i com pot utilitzar el rocòdrom?
4.- Assegurances, competències entre propietari i entitat gestora, responsabilitats i cens.
5.- Responsable. Funcions.
6.- Garanties i manteniment.
7.- Sistemes i elements de seguretat.
8.- Dinamització de l’ estructura.
8.1- Àmbit esportiu. Entrenament.
8.2- Àmbit lúdic. Treball amb nens i adolescents.
8.3- Àmbit pedagògic. Cursets.
8.4- Àmbit competicions.
8.5- Àmbit exhibicions i espectacles.
TITULACIÓ
A tots els assistents es farà entrega d’un diploma d’assistència.

