Avalat per un
Equip amb més
de 20 anys
d’experiència!

PROGRAMA: COCOCO
Conèixer, Cooperar i Compartir
Cohesió de grup
Curs 2021-22

Us convidem a gaudir del

“COCOCO”
“Conèixer, cooperar i compartir”
L’objectiu general del programa és crear un espai
d’ interrelació, d’intercanvi, de confiança, de
respecte, d’empatia,... amb el resultat de millorar
les relacions entre iguals i la cohesió del grup
d’alumnes i mestres.
Destinataris: Cicle Superior de Primària i ESO.
Màxim 50 alumnes (2 classes).
Per a grups superiors a concretar.

Durada: Una activitat a l’escola i una estada de 2
dies / 1 nit a la casa de colònies.
Es pot ampliar amb més dies.

Espai: Casa de colònies Mas Mogent / Maristes
(Llinars del Vallès)
www.maristes.cat/mogent
Situada al Parc Natural del Montnegre i El Corredor
Casa de colònies tradicional la qual disposa d’habitacions amb lliteres,
zona esportiva, bosc, ... .
Us proposem un programa complert, però podeu escollir les activitats que considereu. El
programa està oberts a suggeriments!!!
Les activitats fomenten els valors de grup (treball d’equip, cooperació, confiança, respecte,
generositat, empatia, ...).

Mètode: L’Educació Vivencial – Amb la missió de fomentar i transmetre
valors socials, ambientals i de creixement personal.
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El model fomenta 3 pilars essencials per l’educació: L’Educació
Emocional, l’Educació en Valors i l’Educació Ambiental
ORGANITZACIÓ:
1er dia – Al centre escolar (es recomana que sigui una setmana abans)
. Presentació del programa.
. Dinàmica: Es realitzaran 2 o 3 jocs d’autoconeixement i de cohesió de grup a l’aula.
L’activitat servirà per fer una diagnosis del grup/classe i per motivar-los per l’estada.
. Durada: 45 minuts / classe.
1er dia d’estada a la casa de colònies
10.00 h Aprox. Arribada / instal·lar-se
11.15 h – Activitat per Cicle superior - JOCS TRADICIONALS
I COOPERATIUS
Jugar, jugar i jugar als jocs d’ahir, ara i sempre.
L’activitat fomenta el “saber jugar” – no fer trampes, saber
guanyar i perdre, muntar i recollir,respectar les normes
,cooperar, passar-ho bé,... .
Activitat per Eso - CONCURS DE FOTOGRAFIA “Descoberta
interior i exterior”
Es faran equips de 3-4 alumnes.
Pe equips han de fotografiar lliurament els espais exterior de la casa de colònies un seguit de
fotografies marcades prèviament (foto emotiva, foto amb línies rectes, foto en moviment, foto
d’equip, foto emotiva, ...).
Desprès d’un temps marcat, els equips es trobaran al punt de control i els animadors puntuaran
les fotografies.
Guanyarà el Concurs l’equip que aconsegueixi més puntuació.
Cada alumne ha de dur mòbil o càmera digital.
13.00 h – Aprox. Final activitat
13.30 h. Dinar
16.00 h Activitat - CREATIVITAT – FEM UN MURAL COL·LECTIU –
Es crearà un espai tranquil, on els alumnes expressaran lliurament “com se senten, que
senten...” en aquest moment. S’utilitzaran diferents elements (tempera, dacs, paper de
colors,...).
**Cal dur samarreta vella.
17.30 h Final activitat / berenar / temps lliure
20.00 h Sopar
21.30 h Activitat de nit – ESPECTACLE DE MÀGIA “professional i amb valors”
22.30 h Final activitat. Bona nit!!
2on dia d’estada a la casa de colònies
08.15 h Bon dia
09.00 Esmorzar / fer motxilles
11.00 h. Activitat - SOM EQUIP!!! – REPTES
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Tots els alumnes a l’hora hauran de participar i superar un seguit de reptes proposats pels
animadors (de música, d’enginy,...).
Cooperar, treballar en equip, .... compartir!!
**Participen les dues o tres classe juntes com si fos un sol equip. Per restriccions de la Covid,
l’activitat es realitzaria amb un animador / classe en espais diferents.
12.30 h. Final activitat
13.00 h Dinar / temps lliure
15.45 h Aprox. Tornada a l’escola / fins un altre!!
** Convidem als/les mestres a participar activament en totes les activitats.
** Els animadors / facilitadors estan amb els alumnes per desenvolupar les activitats
programades. Altres horaris de l’estada a càrrec dels mestres (àpats, temps lliure,...).

PREU ALLOTJAMENT:
Allotjament en règim de pensió completa (del dinar del primer dia al dinar del darrer dia):
46,30 € / alumnes
52,60 € / mestres
Una gratuïtat per a cada 20-25 places ocupades.

IVA INCLÒS

PREUS ACTIVITATS:
Activitat presentació a l’escola
Activitats durant l’estada
Pack 1 – 1 Activitat matí, tarda o
nit
Pack 2 – 1 Activitat matí
1 Activitat tarda
**Durant el mateix dia
Pack 3 – 1 Activitat tarda
1 Activitat nit
**Durant el mateix dia
Pack 4 – 1 Activitat matí
1 Activitat tarda
1 Activitat nit
**Durant el mateix dia
Activitat extra dins el pack 2, 3
o4
Programa sencer proposat

4,50 € / alumne

11,50 € / alumne
22 € / alumne

22 € / alumne

30 € / alumne
8 € / alumne
46 € / alumne

IVA INCLÒS
** Preu contemplat per a dues classes, i mínim 20 alumnes / classe.
**En el cas de classes inferiors preu a concretar.
OBSERVACIONS GENERALS:
. Adaptem el programa i les activitats al grup d’alumnes i als possibles factors condicionants
(meteorològics, el propi grup,...).
. Per formalitzar la reserva cal fer un pagament a compte del 20 %.
C/ Alfou,10 local 5 08440 Cardedeu Bcn
Tel. 93 845 50 32/ 630 79 34 73
info@naturailleure.com www.naturailleure.com

