PROGRAMA: EDUCACIÓ
ACTIVITATS ESCOLARS 2018/20

“Un dia al camp”

Masia Can Mateuet
Espai d’Educació Vivencial amb Valors
(Cànoves – Vallès Oriental)
www.canmateuet.com – www.albergmontseny.com
Un model innovador, creatiu i responsable
“Ajudem a crèixer als infants i joves”
Si volem un món millor; més solidari, més sostenible, més just, més sà,
hem d’educar als infants i joves a ser generosos, responsables, empàtics,
amb esperit crític, amb sentit comú,… feliços.
L’Educació Vivencial té la missió de fomentar i transmetre valors socials,
ambientals i de creixement personal.
Utilitzem el lleure educatiu com a eix dinamitzador.
El model fomenta 3 pilars essencials per l’educació: l’Educació Emocional,
l’Educació en Valors i l’Educació Ambiental.

“Activitats creatives, vives i viscudes”

Espai “cohesió de grup”
+ botifarrada
Confiança, respecte, col·laboració i unió
L’aula ha de ser un espai per compartir (parlar i
escoltar), per col·laborar (i no competir), per
enriquir-nos de les habilitats de cadascú, per què hi
hagi consens, autonomia de grup, per créixer i PER
APRENDRE.

 Adreçat a Cicle superior de Primària,
Educació Secundària i Batxillerat.
 Màxim 25-30 alumnes.

La finalitat de l’espai és sumar l’ unicitat i singularitat de cada alumne, i resulti un
grup on els alumnes se sentin a gust, generant un clima a l’aula més harmònic,
beneficiant directament al funcionament diari de l’aula.
. L’Espai fomenta les habilitats socials; saber escoltar, demanar un favor, donar les
gràcies, disculpar-se, saber donar i rebre una crítica, saber dir no, resoldre conflictes,
expressar sentiments, empatitzar, ... .
. L’Espai millorà les relacions interpersonals, la cooperació i la comunicació.
. L’Espai genera confiança, respecte i actitud positiva.
Quin equip guanyarà?? O guanyarà tothom?? O Guanyaràs tu?? O ningú??

A continuació ...
Podeu dinar el vostre pícnic o us
proposem gaudir d’una

“botifarrada”

Horari orientatiu:
10.30 h. Trobada a Can Mateuet / Esmorzar
11.00 h. Inici Activitat
13.00 h. Final Activitat / Comiat animadors
Dinar picnic o botifarrada / Temps Lliure
15.30 h. aprox. Tornada a l’escola

Inclou: Pa amb tomàquet, botifarra a
la brasa, postres (pastis de pa de pessic o gelat). Refrescos.
Equip d’animadors / facilitadors:
L’ESQUIROL Natura i Lleure, som un equip dedicat a l’Organització i Gestió
d’Activitats de Lleure, d’Educació Ambiental, d’Educació Emocional i
Vivencial. Ens avala més 20 anys d’experiència en el sector del lleure educatiu
“La professionalitat adquirida a traves de l’experiència”

TARIFA DE PREUS 2018/20:
Activitats d’un dia a Can Mateuet
Suplement dinar botifarrada

11,50 € / alumne
7 € / alumne

10 % Iva Inclòs
OBSERVACIONS: Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 20 %. La resta es
pagarà el dia de l’activitat. Altre opció a concretar.

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
Tel. 93 845 50 32 / 630 79 34 73 - info@naturailleure.com

www.naturailleure.com

