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Us proposem compartir una 
ACTIVITAT LÚDICA  amb els 

companys i companyes de feina... 
 

 A l’escola 
 A l’hora que desitgeu 
 “Per deixar-vos anar” 
 Per divertir-se 
 Per reflexionar 

 

Activitat de COHESIÓ DE GRUP 
Confiança, respecte, cooperació i unió 

Us proposem 2 dinàmiques/activitats diferents. A 
escollir una la qual considereu que més s'adapta al 
grup participant i als objectius de centre. 

 L'activitat  millora les relacions interpersonals, 
la cooperació i la comunicació. 

 L'activitat genera confiança, respecte i actitud 
positiva. 

 L'activitat millora la cohesió de grup!!! 

1. El Concurs -"Reptes" – Es faran 3 equips, els 

quals haureu de competir de manera sana en 
diferents reptes (jocs/proves de diferents 
habilitats;  enginy, música, destresa 
manual,...). La part competitiva queda en 
segon terme. 

**Opció aconsellable per a grups superiors a 15 pax. 

 

Equip d’animadors 
/ facilitadors  

avalats  amb més 
de 20 anys 

d’experiència! 
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    2. Som equip  -"Reptes"  - L´animador/facilitador convida/motiva al grup (a tots 

els mestres) ha superar un seguit de reptes (proves lúdiques). 

Per superar els reptes, cada alumne suma!!!. Els reptes els han de superar amb la 
col·laboració i cooperació de tots i totes!!! "Els alumnes contra l'animador" 

** Opció aconsellable  per a grups inferiors a 15 pax. 

Espai: Pati, gimnàs  o sala gran de l’escola 

Durada: 1,5 hores aprox. ** Adaptem la durada a demanda de l’escola. 

 

Preu:  15 / pax. 

** Grup mínim 15 pax. o pagar grup mínim 
** 10 % de descompte per a grups superiors a 30 pax.. 
 
** Preus per activitats adreçades  en centres escolars situats a menys de 25 km de Cardedeu.  
A consultar suplement pel desplaçament a altres zones. 
 
IVA INCLÒS 

 

 
OBSERVACIONS GENERALS: 
. Per formalitzar el servei cal fer un pagament del 20 % de total, la resta es pagarà el dia de 
l’activitat / servei. 
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