PROGRAMA: EDUCACIÓ
ACTIVITATS ESCOLARS 2018/19
Per Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària

Masia Can Mateuet
Espai d’Educació Vivencial amb Valors
“Aprenem fent”
Un model innovador, creatiu i responsable “Ajudem a crèixer als infants”
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”

ACTIVITATS D’UN DIA
Masia Can Mateuet (Alberg Montseny)
Casa pairal del segle XVIII, reformada totalment.
Situada a 2 km de Cànoves i 4,4 km de Cardedeu
(Vallès Oriental).
www.canmateuet.com
Instal·lacions:
Zona amb jardí (plantes, arbres,...)
Lavabos
Calefacció
Sala – menjador
Zona infantil (gronxador, tobogà)
Camp de futbol petit d’herba
Esplanades (espais delimitats)
Ombres
Piscina (a partir de Sant Joan)

PROGRAMA D’ACTIVITATS: (a escollir una)
. Durada: 2 hores aprox.
. Destinataris: Màxim 2 classes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària.

SOM JARDINERS !! – Taller de jardineria
Activitat vivencial per conèixer el jardí i el seu manteniment
Què farem...
. Conèixer les diferents plantes i arbres del jardí;
aromàtiques, amb flor, que punxen,.... . Conèixer les eïnes
bàsiques de la jardineria; carretó, magalles, pales, tisores,
desbrossadora, guants, barret,....
. Col·laborar en les tasques quotidianes; regar, plantar,
recollir fulles, arrencar males herbes, construir camí,... .
. Cada infant plantarà (planta remeiera o...) i decorarà un test
amb colors, el qual se’n durà com a record.
L’activitat finalitza gaudint de diversos jocs tradicionals.

ANEM A JUGAR!! – Jocs tradicionals
Activitat vivencial per gaudir i aprendre a jugar.
Jocs amb colors, amb música, de saltar, amb pilotes, amb mocadors, ...
Què farem...
“Simplement jugar”; a esperar i tenir paciència, a organitzar-se, a cooperar, a
compartir, a no fer trampes, a saber guanyar i perdre, a muntar i recollir , a enfadarse, a riure, a passar-ho bé, ... saber jugar!!.

A LA RECERCA DEL TRESOR
Activitat vivencial on la imaginació i la fantasia serà
el fil conductor.
Trobareu el tresor???
Haureu de superar un seguit de proves de diferents
habilitats; punteria, rapidesa, creativitat,... .
HORARI ORIENTATIU:
10.00 h. Arribada del grup a Can Mateuet
Benvinguda per part dels monitors / Esmorzar
11.00 h. Inici Activitat
13.00 h. Aprox. Final Activitat / comiat monitors
Dinar / temps lliure
15.30 h. Aprox. Tornada cap a l’escola

PREU: 11,50 € / alumne

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.

Equip d’animadors / monitors:
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”

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

www.naturailleure.com

