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DESCRIPCIÓ

        Per:  AGENT EMOCIONAL_3720

        De:  O.W.L_EMOCIONS 

        Assumpte:  MISSIÓ EMOCIONANT
 

 

Si estàs llegint aquestes pàgines és perquè has estat seleccionat per a dur a terme una

missió molt especial. 

A continuació, llegiràs una informació que és TOP SECRET, així que para molta atenció:

 

Les emocions que tots i totes tenim en el nostre interior s’han escapat durant aquestes

últimes setmanes. Ens ha arribat informació que hi ha gent que no pot experimentar cap

emoció. Sembla que les emocions volten per tot el nostre entorn. Algunes es poden

contemplar a plena llum del dia, però n’hi ha d’altres que estan amagades.

Aquestes emocions han de tornar a les persones a les quals pertanyen. Però com que

algunes són molt ràpides, s’amaguen o es camuflen... costa molt de trobar-les i atrapar-

les.

Les emocions volen continuar vagant fora i donant voltes pel nostre entorn. Però ara ha

arribat el moment de poder tornar a posar les coses al seu lloc. No serà fàcil, però de

ben segur que ho aconseguirem.

Haurem de preparar-nos de valent, per tal de poder arribar a trobar i identificar totes

les emocions. N’hi ha un bon munt!

 

Des del 22 de juny  i fins  el 10 de setembre (juliol i agost sancer), farem un

entrenament total: físic, mental i emocional; per poder complir amb la nostra missió.

 

Amb l’acompanyament de l’Equip d’Èlit aconseguiràs les insignes i especialitats

necessàries per dur a terme una missió emocionant.

Aprendrem les millors tècniques per a poder trobar, conèixer, capturar i integrar les

emocions. Algunes seran més fàcils que d’altres, però ho aconseguirem.

 

Necessitem la teva ajuda!

 

Firmat

O.W.L_EMOCIONS



El nostre objectiu com a bons agents secrets i experts en les emocions

consistirà en:

   

   TROBAR I DESCOBRIR LES EMOCIONS

   IDENTIFICAR-LES I ESTUDIAR-LES

   CAPTURAR-LES

   INTEGRAR-LES

 

Però aquesta missió no serà gens fàcil... És per això que necessitem de la

teva ajuda. Només si estàs disposat a donar-ho tot, podràs aconseguir-ho.

L’Equip d’Elit d’O.W.L_EMOCIONS t’ajudarem en aquesta gran aventura.

 

En primer lloc, aprendrem a trobar i descobrir quines són les diferents

emocions. A aquestes els hi agrada viure en grups o tribus. Així que serà

molt important poder arribar a reconeixer-les. És per això que les

identificarem i les estudiarem per tal de tenir-les ben present i que quan

apareguin les puguem reconèixer correctament. Una vegada les tinguem ben

identificades, les podrem capturar. No serà fàcil, moltes d’elles s’amaguen,

es camuflen o només es mostren en determinades ocasions... I finalment, serà

el torn de capturar-les per tal de que puguin retornar a les persones. Per a

poder dur a terme aquest objectiu serà molt important que puguem fer un bon

trasllat, ja que les emociones necessitaran elements que els hi faciliti la

seva integració.
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LA MISSIÓ



A les emocions els hi agrada viure en tribus de pertinença. És per aquest

motiu que cada setmana treballarem amb una tribu diferent, podent així

trobar-les, identificar-les, estudiar-les, capturar-les i integrar-les.

 

Les tribus que podrem conèixer i aprendre al llarg de la MISSIÓ EMOCIONAT,

són:

 

 

1r GRUP_GROC:     Alegria, Entusiasme, Sorpresa, Felicitat, Amor, Il·lusió, 

                  Admiració, Desig, Satisfacció i Plaer.

 

2n GRUP_BLAU:     Tristesa, Apatia, Melancolia, Nostàlgia, Desànim, Decepció 

                  i Frustració.

 

3r GRUP_VERMELL:  Ira, Ràbia, Odi, Frustració, Eufòria, Irritació, Tensió 

                  i Hostilitat.

 

4rt GRUP_VERD:    Fàstic, Vergonya, Confusió, Gelosia, Incomprensió, 

                  Avorriment i Culpa.

 

5é GRUP_LILA:     Por, Inseguretat, Desemparament, Solitud, Orgull 

                  i Remordiment.

 

6é GRUP_TARONJA:  Calma, Tendresa, Timidesa, Alleujament, Serenitat,

                  Acceptació, Compassió i Gratitud.

 

 

Vigila! 

Ens ha arribat informació que 

hi ha algunes tribus que es poden barrejar!

LES EMOCIONS
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CRONOGRAMA

   * Possibilitat de Servei d’acollida amb un mínim de 10 Agents Emocionals

     sol·licitants.



Servei d’acollida: Es realitzaran diferents activitats manuals i de

Mindfulness.

 

La Missió del dia: Cada setmana hi ha una gran missió que, per aconseguir-

la, hem d’entrenar diferents competències cada dia.

 

Entrenament mental: Combinem les competències que ens han ensenyat a

l’escola (cadascú en el nivell corresponent) amb La Missió del dia.

 

Entrenament físic: Activitats que impliquen l’entrenament o el

desenvolupament d’habilitats físiques en relació a La Missió del dia.

 

Entrenament emocional: Activitats que impliquen l’entrenament o el

desenvolupament d’habilitats manuals, plàstiques o psicomotrius

d'intel·ligència emocional en relació a La Missió del dia. Algunes d’elles

s’efectuaran en anglès.

 

La Missió, Gimcana: Cada divendres posem en pràctica tot l’entrenament

setmanal per aconseguir reconèixer, atrapar i integrar les emocions

descrites a La Missió.

 

Les activitats de la tarda tenen com a objectiu una petita obra teatral

creada pels Agents Emocionals. Primer, escollirem una temàtica i visionarem

una pel·lícula relacionada que ens pugui inspirar. Després, confeccionarem

el decorat, el material i la vestimenta necessària mitjançant activitats

plàstiques. Seguidament, crearem una coreografia i, els més atrevits, alguna

cançó. I, finalment, assajarem i representarem l’obra de teatre.
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CRONOGRAMA
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EL NOSTRE EQUIP D'ÈLIT

TERE CAMPOS

ANA FARRÉDr.ORIOL LUGO

Coordinador
del casal
Psicòleg

DANI GARCÍA

Coordinadora
del casal
Psicòloga

de monitors/es
Coordinadora

DAMARIS OLIVER LAIA SOLA

Técnica
d'educació
infantil

Monitora

magisteri
Cursant grau
Monitora

magisteri
Cursant grau
Monitor

CRISTINA LUQUE JULIA BELTRAN

Psicopedagoga
Psicòloga Psicòloga

Psicomotricista

*Segons rati d'Agents Emocionals participants.



LOCALITZACIÓ:

La missió s’efectuarà a les instal·lacions de l’Escola Lluís Millet del

Masnou.

L’escola disposa de tres patis, cuina i menjador, un gimnàs i també l’opció

d’ús d’algunes aules en certes activitats.

 

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS:

Es distribueixen en funció de les edats i el nombre de participants. 

   Grup 1: infantil

   Grup 2: 1r, 2n i 3r

   Grup 3: 4rt, 5è i 6è

 

MATERIAL:

Haureu de portar calçat còmode i roba esportiva. Hi haurà uns dies on

s’efectuaran dinàmiques d’aigua. Aquests dies haureu de dur una bossa amb un

banyador, xancletes lligades i tovallola. És importat que ens protegim del

sol, així que també cal portar crema solar a diari i a la motxil·la.

Cada divendres es realitzarà la Gimcana de La Missió i el teatre final

(només pels de la tarda), pel que haureu de vestir-vos de forma especial,

podent portar disfresses o altres complements (us avisarem prèviament).
 

 

 

PREUS PER SETMANA:                           
Amb un mínim de 20 Agents Emocionals participants.

Alumnes de l'escola Lluís Millet, independentment del seu municipi de residència.

Descompte germans del 5%.

                                                        JULIOL-AGOST        JUNY-SETEMBRE

   8:00 – 9:00h: Servei d’acollida matí*           10€            8€     (3€ esporàdic)            

   9:00 – 13:00h: Mig dia                          45€            36€           

   9:00 – 15:00h: Mig dia amb dinar inclòs         86€            69€     

   9:00 – 16:30h: Dia sencer amb dinar inclòs      100€           80€       

   16:30 – 17:30h: Servei d’acollida tarda*        10€            8€     (3€ esporàdic)            
      *Només si hi ha un grup mínim de 10 nens/es

INFORMACIÓ IMPORTANT
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PROTECCIÓ DE DADES:

“Una missió emocionant” de OWL INSTITUT PSICOLOGIC S.L.P contempla en la

seva gestió l’aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de

Caràcter Personal (LOPD).

 

CONTRACTACIÓ:

Es garantitza la contractació del nostre personal seguint la normativa

vigent i amb la formació i la titulació adequada per a les activitats i

tallers a realitzar.

 

POLIÇA D’ASSEGURANCES I RESPONSABILITAT CIVIL:

OWL INSTITUT PSICOLOGIC S.L.P disposa d’una responsabilitat civil amb

SEGUROS MAPFRE que cobreix qualsevol incident.

 

SORTIDA DELS AGENTS EMOCIONALS:

Amb motiu de la seguretat dels menors, es demana a les famílies que

completin un registre o que avisin a la direcció / coordinació del casal de

les persones autoritzades per a recollir als menors. Aquest escrit o

contacte ha d’estar ben explicitat a través de un mitjà electrònic.

 

AVALUACIÓ:

Es facilitaran uns qüestionaris d’avaluació referent a tots els aspectes del

casal “UN MÓN EMOCIONAL” per a conèixer les vostres opinions i possibles

millores per a anys posteriors.
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INFORMACIÓ IMPORTANT



Com a bons AGENTS EMOCIONALS hem de tenir cura de la nostre higiene, no

podem deixar cap rastre de la nostra missió, i també hem de cuidar-nos, hem

d'estar forts i amb energia!

És per això que, un cop acceptada la missió, us enviarem un protocol

d'actuacions sanitàries que haurem de seguir perquè tot surti rotllat.

 

 

Donades les circumstàncies, creiem convenient no efectuar sortides

(excursions) si no hi ha una autorització i garantia a nivell governamental.

 

Les demés mesures sanitàries es prendran sota les recomanacions a nivell

estatal.

www.owlpsicologia.com

PROTOCOL D'ACTUACIONS SANITÀRIES


