Som un equip!!! Coaching i valors
AMB UN GRUP CLASSE COHESIONAT ELS RESULTATS SÓN MÉS POSITIUS
Coaching, fortaleses I lego Seriours play són èines amb les que treballem la cohesió del grup
Comença un nou curs, amb nous alumnes, noves propostes i nous reptes, un encaix que mica en
mica s’ha d’anar ajustant per aconseguir els objectius desitjats.
Les colònies escolars a la tardor són una bona èina per enfortir vincles i cohesionar el grup
clase. Estem en contacte a la natura , desconectem de les rutines diàries i de les tecnologies
afavorint la coneixença del grup , l’autonomia personal i grupal , la cooperació i la convivencia
entre els alumnes i mestres.
Per als grups de secundària fem un pas més amb el projecte : Sóm un equip! Coaching i valors
on durant les estades treballem la cohesió de grup per aconseguir ser un BON EQUIP.
Fem ús d’èines de la psicologia positiva per conèixer i millorar tant les fortaleses individuals com
les grupals. Amb la metodología LEGO SERIOURS PLAY, les peces de lego ens ajudaran a
descubrir i pactar els valors principals del grup que ens acompanyaran durant tot el curs; amb les
activitats lúdiques de Team building , a través de dinàmiques molt divertides, podrem
comprovar la importancia de treballar en equip per aconseguir un bon resultat; amb L’ESCAPE
BOX haurem de resoldre diferents enigmes i pactar amb el grup les diferents estratègies per
aconseguir el repte; i per finalitzar, a través del coaching, farem el tancament de les estades
amb reflexions del que, com i perque de tot el que hem viscut durant les colònies.
A Lleure dos mil adaptem els projectes a les necessitats de cada grup, personalitzant les
propostes segons els objectius a treballar.

Cap persona pot xiular una simfonia.
Fa falta una orquestra per a poder interpretar-la.
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Objectius generals
En aquest centre d’interès els principals objectius són fomentar l’autonomia personal, l’esperit de
superació individual i col·lectiu i conèixer mitjançant les diverses activitats els paisatges singulars.
Alhora també ens submergirem en valors propis de l’educació en el lleure com són la coneixença,
la convivència, la cooperació i el respecte envers la natura. També treballarem algunes capacitats
més especifiques dels nois i noies com són la creativitat, la imaginació o la psicomotricitat.

Objectius generals:
-

Treballar l’esperit de superació personal.

-

Fomentar l’autonomia personal i grupal.

-

Promoure la sensibilització envers el paisatge mitjançant el paisatge.

-

Aprendre la importància dels grups i equips en el nostre dia a dia .

-

Fomentar la coneixença entre tots els membres del grup i millorar les relacions
intergrupals.

-

Cooperar amb els companys en les activitats motrius col·lectives.

-

Sortir de la zona de confort.

-

Definir els seus valors com a grup.

-

Ser una mica més conscients d’un mateix i del nostre entorn.

El programa Tots a Una està recomanat per alumnes d’ESO ( ed. Secundària Obligatòria ).

Totes les activitats del centre d’interès s’adapten a cada grup d’edat.
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Horari de 3 dies
Hora

Primer dia

Segon dia

Tercer dia

8:00

Llevar-se

Llevar-se

9:00

Esmorzar

Esmorzar

10:00
BENVINGUDA

QUÈ, QUI, COM

Presentació del programa, els
monitors i la instal·lació.

11:00

Jocs de presentació.

EXCURSIÓ

(Valoració final de l'activitat)

Ens iniciem al senderisme conscient (10

Sessió de coaching
Final d’activitats i ens preparem per

/15 min.)

marxar

ENS CONEIXEM?

COMIAT

Dinàmiques rapides d’iniciació

13:00
14:15
15:00
17:00

Dinar
Temps lliure

Dinar picnic
Dinar mestres

ESCAPE ROOM PORTÀTIL
(divisió de grup)
Berenar

Dinar mestres

Tonada a la instal.lació
Berenar

FEM PINYA, “TEAM BULDING”

17:30

Temps lliure

Gimcana de superació de grup
(divisió de grup)

Decidim els valors de grup
LEGO SENIOURS PLAY

19:00

Temps lliure

Temps lliure

20:00

Sopar

Sopar
LA VERGONYA. EL “FUROR” I LES

21:00

JOC DE NIT O CURSA ORIENTACIÓ

COREOGRAFIES

NOCTURNA

(treballem el subconscient, i diversió

Horari subjecte al funcionament de
la casa de colònies i Lleure dos mil
(Important que llegiu la pàgina 2 del
Programa d'activitats)

Per a la cobertura de l'assegurança
cal que l'escola/centre tingui una
llista dels participants a l'activitat
amb el nom complert, data de
naixement i el DNI dels participants

amb competició d’equips)

22:30

Bona nit

Bona nit
Horari de les activitats amb monitors i monitores
Horari de les activitats amb mestres/educadors
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en cas de tenir-lo.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA.
La primera activitat és presentar el programa ”TOTS A UNA” i els seus objectius, horaris i
activitats. La presentació es realitzarà mitjançant dinàmiques grupals, que també serviran per
conèixer, els tècnics, les instal·lacions, les normatives d’ús i l’entorn de l’Illot Gran.

ENS CONEIXEM?
Petites dinàmiques rapides i simples, on intentarem conèixer més dels nostres companys de grup,
si volem arribar a ser un equip em d’entendre i respectar el nostre entorn, sortir de la nostra zona
de confort i trencar amb els “guetos” i subgrups. També ens presentarem a través de fortaleses.

T’ORIENTES..? cursa d’orientació nocturna.
Primera activitat, dividint els participants en petits grups sense determinar les tasques individuals.
Els tècnics posaran a prova les habilitats de comunicació i entesa de grup, mitjançant una cursa
d’orientació a les fosques, on els participants experimentaran moments i sensacions quotidianes,
com l’aparició dels rols naturals.
La finalitat d’aquesta activitat és, conèixer el significat dels rols i tarannà personal, per entendre la
importància del grup i l’entesa per aconseguir un mateix objectiu.

LA VERGONYA, EL FUROR I LES COREOGRAFIES
Un cop el grup ja porta un rodatge, és hora de fer un pas més... deixar-nos anar!
Les nits son diferents, entranyables, divertides i màgiques, un bon moment per obrir el
sentiments i la personalitat que portem a dins. Utilitzant dinàmiques d’humor, jocs cooperatius
de cantar i ballar, farem l’últim pas d’un equip, la confiança en un mateix i els companys que ens
envolten.

FEM PINYA, TEAM BULDING
Gran gimcana de superació de grup, creure la importància d’un mateix dins d’un equip.
Proves físiques, divertides i de contacte, amb o sense material. L’objectiu, transformar
naturalment un grup en equip.
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Lleure dos mil
En cas de qualsevol consulta no dubteu en utilitzar els nostres mitjans de contacte:

Telèfon: 902 13 2000 | 93 878 75 87
E- mail: comercial@lleuredosmil.com
La nostra pàgina web: www.lleuredosmil.com

Segueix-nos a les xarxes socials!
http://www.facebook.com/lleuredosmil
http://twitter.com/lleuredosmil

@ lleuredosmil
http://www.youtube.com/lleuredosmilsl
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vine amb l’escola
vine amb els amics
vine amb la família
però vine i no deixis de
viure aquesta experiència
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