Què és el campus d’intel·ligència emocional VEIE?
Matins d’emocions, tardes de lleure, nits de màgia...
Una setmana plena d’aventures, jocs i dinàmiques que li arribaran al cor.
Escola VEIE i Lleure dos mil, s’uneixen per oferir-te unes estades diferents, innovadores,
emocionants on nens, nenes i joves podran introduir-se en el món de l’educació emocional a
través d’activitats lúdiques per a entendre la importància d’entrenar la consciència i aprendre a
gestionar les nostres emocions.

Si vols que visquin un estiu emocionant, Campus Veie és la millor opció. Aquí combinem les
activitats de lleure amb el treball de competències i habilitats compreses dins del marc de la
intel·ligència emocional per a aconseguir una mescla especialment profitosa, útil, màgica i
inoblidable pels nens, nenes i joves.

Un pla diferent per a les vacances on participaran en activitats divertides, refrescants, amenes i
d’aventura a la vegada que aprenen a valorar-se, a identificar les seves emocions i a cooperar per
a potenciar les seves habilitats relacionals i de comunicació.

Vida Escola intel·ligència emocional
Aporta les bases, la metodologia, els objectius i els continguts per a una educació
emocional amb garanties.

Aporta l’equip de monitoratge, responsabilitat i cuida dels nens i nens, les activitats de
lleure, innovació i material pedagògic, i també molta il·lusió per a fer que totes les peces
encaixin i que la dinàmica de les colònies funcioni a la perfecció.

Unes colònies on tothom s’hi sentirà a gust!
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On es fa el Campus d’intel·ligència emocional?

Masia Cal Riera

Puig-Reig
Núm. de registre CCOOO674

Habitacions de 4,6,8 I 10
Banys comunitaris i privats
Porxo, sala taller i menjador polivalent
Piscina
Entorn Natural
Esplanades de joc
Carpa exterior
bosc propi
Casa adaptada per a minusvàlids

Barcelona 92 km | Girona 134 km | Lleida 141 km | Tarragona 142 km

La Casa de Colònies Cal Riera es troba dins el terme municipal del poble de Puig-Reig, a la
comarca del Berguedà, ben comunicada i amb un entorn rural encisador.

La masia fou construïda a finals del segle XVII. Va ser reconstruïda al 1912 i ha estat
reformada els darrers anys essent a dia d’avui una masia acollidora, cuidada fins l’últim
detall, i que manté el caràcter rural però amb un aire fresc i modern.
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La màquina del temps!
El campus tindrà un centre d’interès engrescador i màgic: LA MÀQUINA DEL TEMPS!

Aquesta temàtica girarà entorn la metàfora “la vida és un camí”. Per tant tenim un camí
recorregut, un moment present i un camí per recórrer. Durant la setmana els nens i
nenes del campus viatjaran amb la nostra màquina del temps per descobrir-se a ells
mateixos. Viatjarem per l’univers de les emocions i descobrirem què són, com identificarles i parlarem de la seva gestió, sempre a partir del joc i de manera lúdica!

Aquesta màquina també els permetrà aterrar i connectar amb moments del present que
viurem amb molta intensitat. Coneixerem jocs del passat i del futur, danses, gimcanes,
jocs d’aigua, viurem nits màgiques, desxifrarem escape-rooms i viurem moltíssimes
sorpreses més!

La millor combinació per aprendre, perquè potenciïn les seves habilitats de relació,
d’auto-coneixement i al mateix temps visquin unes colònies que recordaran tota la vida.

camprockmacedonia@lleuredosmil.com T. 902 13 2000 – 93 878 75 87 www.lleuredosmil.com

Horari de l’estada
Hora

1r dia

2n dia

3r dia

4t dia

8:00

Bon dia!!!

9:00

Esmorzar

10:00
10:55

11:50

Arribada a
partir de les
11h
Presentació
i instal·lació

12:40

La màquina
del temps:
Balla amb
emocions!

Matins IE.
La màquina
del temps:
“el passat”

DINAR

Temps lliure

Jocs de
coneixença

Gimcana
Tots a Una

Activitat
prèmium

Tornada a la
instal·lació

Team Building
H20

Rebuda de
pares i mares

Impossible is
nothing
(Activitats
multiesporti
ves)

Ens preparem
per la Festa Decoració de
l'espai.

activitat
emocional en
família

Berenar

Piscina
dirigida

Activitats
aquàtiques

La màquina
del temps
“el present”

Berenar-sopar
en família

Temps Lliure & dutxes

20:00

23:00

Taller record!

Dinar pic-nic

19.00

21:30

Màquina del
temps:
“ el passat”

Temps Lliure

DINAR

17:30

18:00

Excursió i
bateig de
bosc

Activitat
d’aventura

14:45

15:30

Últim dia

Matins IE.
La màquina del
temps “el futur”

Temps lliure

13:15

5è dia

Sopar

Comença
l’arbre dels
desitjos

Joc de nit
d’emocions
i estratègia:
la malvada
Pati Menta

Ruta
Nocturna o
Cursa
d'orientació

Sopar de Gala

Nit de
cinema &
Crispetes

Festa de
cloenda

Final de l’activitat i Bona nit!
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Preguntes sobre les colònies

Com és l’organització de les colònies?
La directora de les colònies és la Berta Gilbert, mestre especialista de música, directora
de lleure educatiu, post –grau en intel·ligència emocional i directora del VEIE Bcn
Eixample Esquerra.
La Berta juntament amb l’equip de monitors/es especialistes en educació emocional
seran les persones que dinamitzaran totes les activitats així com tindran cura dels àpats,
son, higiene i les emocions durant les 24h.

I si el meu fill o filla necessita una dieta especial?
No hi ha cap problema, treballem tot l’any amb nens i nenes i estem acostumats a
gestionar tant les al·lèrgies, com menús especials com petits trastorns que poden sorgir
durant les colònies.
Els àpats estan servit per un càtering de qualitat del mateix poble però en cas de
necessitar-ho la casa disposa de cuina.

Com es tracten els casos de nens o nenes que els hi costa menjar?
De la forma més natural possible, intentem que els nens provin de tot però en cap cas es
força a menjar als nens i nenes, habitualment fora de casa sempre estan més oberts a
provar coses noves o cuinades de manera diferent.

Com s’ha de fer la inscripció?
Cal que ompliu el formulari d’inscripció que trobareu a la nostra web, després rebreu el
contracte de reserva on hi ha trobareu el detall de tots els pagaments i el número de
compta on fer-los.

Fins quan tenim temps de fer la reserva?
Les places al Campus d’intel·ligència emocional VEIE són limitades, així que mentre hi
hagin places disponibles es pot fer la reserva.
De totes maneres si ho teniu clar no espereu, que sempre s’omple força aviat.
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Si el nens/a apuntat finalment decideix no assistir a les Colònies, perdem l’import
pagat?
Si el vostre fill o filla finalment no pot assistir a les colònies, la política de devolucions
serà la següent:
- Cancel·lacions abans de 30 dies de l’inici de les colònies, es retornarà tot l’import
menys 50€ en concepte de despeses de cancel·lació.
- Cancel·lació entre el 29 i 7 dies de l’inici de les colònies , es retornarà tot l’import
menys 150€ en concepte de despeses de cancel·lació.
- Cancel·lació menys de 7 dies de l’inici de les colònies, no es retornarà cap import
en concepte de despeses de cancel·lació.
- Per anul·lar la reserva cal enviar un correu a:
annahuguet@veie.es amb el nom del nen o nena i el número de compta per
poder fer el retorn.
Si tinc més dubtes on em puc dirigir?
Podeu trucar a les nostres oficines o bé enviar-nos un correu electrònic, amb molt de
gust us atendrem. Pensem que és important que no us quedeu amb dubtes i que
estigueu plenament convençuts pel projecte.
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Dates, preus i condicions de reserva
Entrada: diumenge 21 de juliol 11h
Els pares i mares portaran els seus fills i filles a la casa “Masia Cal Riera”

Sortida: divendres 26 de juliol al vespre
Proposem una activitat emocional en família i un berenar sopar.

EDATS dels i les participants: alumnes de 1r a 6è de primària ( cursats )
Places limitades a 50 participants.

El preu de les colònies és de 440€
Preu especial pels participants al programa VEIE durant el curs 2018-19 : 415€
2n i 3r germà/na 5% de descompte

Aquest preu inclou:
Allotjament i pensió completa
Pack de benvinguda
Director de les colònies
Dinamitzador/ monitors/es de les activitats
Activitats i materials
Assegurança RC
Iva 10%
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Com fer la reserva?

1

Enviar les següents dades a annahuguet@veie.es

Dades del pare, la mare o del tutor/a legal
Nom i cognoms
Adreça
CP i Població
E-mail
Telèfon
DNI
Dades del o la participant
Nom i cognoms
Data de naixement
Ha participant al programa VEIE durant el curs 2018-19?
Amb aquestes dades us farem la reserva de les colònies que enviarem per e-mail.
2

Comprovar les dades de la reserva que us enviarem al vostre correu electrònic

3

Ingressar la paga i senyal indicada en la reserva.

Més endavant rebreu tota la documentació necessària per a les colònies: horaris,
activitats, material que s’ha de portar, fulls d’autoritzacions i documentació a omplir.
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