
GECKO CLIMBING WALLS 
ESTRUCTURES D'ESCALADA, ROCÒDROMS I BÚLDERS.



QUI SOM?
• Gecko Climbing Walls som una empresa dedicada a la comercialització i instal·lació d'estructures d'escalada, rocòdroms i búlders. 
• El nostre objectiu és donar a conèixer tots els beneficis de la pràctica de l'escalada esportiva a tots els nivells de la nostrasocietat. 
• Enfocats al sector educatiu i totes les seves etapesd'ensenyament : Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, així com Universitats i centres esportius.
• Organismes públics i sector privat: Ajuntaments, Diputacions, centres comercials i empreses públiques i privades.



Quins són els beneficis?
 SECTOR EDUCATIU
 OBJECTIUS GENERALS:
 Optimitzar els procesos d'ensenyament i aprenentatge a totes les etapeseducatives.
 Consolidar la cohesió del grup-clase.
 OBJECTIUS ESPECÍFICS:
 Afavorir el desenvolupament dels patrons bàsics de moviment per el domini progresiu d'accions neuromotores requerides en l'adquisiciód’aprenentatges.
 Millorar l'adquisició en el desenvolupament de l'esquema corporal i treball lateral, fonamentals en l'abordatge de les dificultatsd'aprenentatge.
 Ajudar a l'adolescent en els canvis produïts a la seva pubertat en quant a la coordinació motora del seu cos.



Referències
• How a Climbing Wall Became Part of a NEW Physical Education Program by Gordon Cook, Al Boyan, Alice Mendelsohn, Alison Green and Colleen Woolvett http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ899642.pdf
• Kurten, J., & Zimmerman, B. (2009). The future of indoor rock climbing: A white paper. Retrieved from Association of Outdoor Recreation and Education, AORE News website:  http://www.aore.org/uploads/pdfs/news/The_Future_of_Indoor_Rock_Climbing_Final_ 100909.pdf
• Wolfe, B. (2007). Is there a hold for me? Reflections and experiences surrounding the sport of rock climbing. Applied Research in Coaching & Athletics Annual, 23-49. Retrieved from SPORTDiscus with Full Text database.



• Després d'anys d'investigació i treball utilitzant el rocòdromcom un dels mitjans per desenvolupar l'educació física base i en l'àmbit lúdic, hem treballat en els avantatges que ofereix a la psicomotricitat dels nens i adolescents la pràctica de l'escaladaesportiva a nivell físic i educatiu. 
• En col.laboració amb la empresa MAKAK Climbing Walls & Holds tenim mès de 25 anys d'experiència fabricant estructures d'escalada, búlders i rocòdroms a nivell mundial .
• Tanmateix, disposem d'un departament d'enginyeria que s'encarrega dels estudis dels emplaçaments on es realitzarànles instal·lacions de les estructures d'escalada, búlders o rocòdroms.



AVANTATGES DE CONFIAR EN GECKO CLIMBING WALLS S.L
- una comunicació personal i directa
- una solució a mida dels seus desitjos i necessitats. 
- la qualitat dels nostres productes i  materials, tot complint les normativeseuropees vigents.
- un equip humà i professional.



Per què escalar muntanyes? Perquè són allà . (Georges Mallory, 1923)



PARETS D'ESCALADA PER ALS MÉS PETITS

L'escalada per a nens ofereix moviments bàsics i intuitius. Ajudant-los en la seva psicomotricitat, els hi dona una major confiança, estimulació i joc comun exercici físic/lúdic. Gecko Walls apropa el món de l'escalada als méspetits.



ESTRUCTURES D'ESCALADA PER A LES ESCOLES, INSTITUTS I UNIVERSITATS



ESTRUCTURES D'ESCALADA PER A LES ESCOLES, INSTITUTS I UNIVERSITATS

Creiem necessària l'aposta per part de les escoles de la creació d'espais per a l'escalada com un equipament esportiu/educatiu als gimnasos, zones poliesportives, tant d'interior com d'exterior, complementant l'assignatura d‘educació física en l'àmbit educatiu. 



BÚLDERS I ROCÒDROMS



MÒDULS D'ESCALADA

Un dels nostresproductes estrella són els mòdulsd'escaladaestàndars, ambdiversos graus de dificultat, fàcilsd'instal·lar. Al no excedir els tres metres d'alçada no és necessari

l'ús de corda o sistema anticaigudes;  únicamentincorporem elsmatalassosnecessaris per  esmorteir el copen cas de caiguda.



BÚLDERS ARTIFICIALS I TORRES D'ESCALADA



PRESES D'ESCALADA I VOLUMS



ACCESORIS (taules d'entrenament, matalassos, cascos, arnesos, peus de gat, cordes, etc.)



Escalant somnis…des de nens.

GECKO Climbing Walls S.L
c/Jaume Balmes 15 local
08551 Tona (Barcelona)

Tlfn: + 34 640 238 435 / + 34 930 246 724
E-mail: toni@geckowalls.es
Web: www.geckowalls.es


