PROGRAMA: ANIMA’T Empreses
PROPOSTA TREBALL EN EQUIP a Can Mateuet 2018

Can Mateuet, casa pairal del segle XVIII, reformada totalment. La realitat d’un
acollidor restaurant complementa l’oferta gastronòmica amb plats de la terra “posats”
al dia.
Casa situada a 2 km de Cànoves i 4,4 km de Cardedeu (Vallès Oriental)
www.canmateuet.com
Espais exteriors amplis
Calefacció
Piscina per l’estiu
Servei de bar

ACTIVITAT - “8 REPTES EN 90 minuts”
Cooperem!!
Activitat amb la finalitat de fomentar els valors del treball en equip (confiança, autonomia,
respecte, solidaritat i participació activa) amb el resultat d’assolir objectius comuns.
Us proposem un seguit de reptes, els quals haureu de resoldre per continuar avançant i
progressant dins la mateixa activitat. No passareu al Repte 2, si no supereu el Repte 1.
Per superar els reptes tot el grup haureu de demostrar; comunicació, capacitat de resolució,
enginy, creativitat, adaptació, esforç, constància, i motivació.
Fins a on arribareu? Abans haureu de supera els REPTES.
“8 REPTES a superar amb la col·laboració i participació de tot el grup”
Ex. Reptes:
1. Muntar correctament una o dos tendes de campanya en un temps límit i compartir
l’espai interior disponible per acollir a tothom al seu interior.
2. Transportar amb l’ajuda d’una carretilla, el total de les mercaderies des de un punt a
un altre sense que caigui les mercaderies al terra.
3. Construir una “catapulta” per llençar una pedra/pilota el més lluny possible.
4. Resoldre 3 jocs d’enginy (jocs gegants de fusta i corda).
... fins 8 REPTES en 90 minuts

Ho aconseguireu??
Espai: Exteriors.
Durada total activitat: 2 hores aprox.
Destinataris: Activitat adreçada a grups màxim de 30 participants
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HORARI ORIENTATIU: (matinal + dinar)
11.00 h. Trobada a Can Mateuet
Presentació equip d’animadors
11.30 h. Inici Activitat
13.30 h. Final Activitat
Refrigeri opcional
14.00 h. Dinar
17.00 h. Final Jornada Fins un altre !!

SERVEIS COMPLEMENTARIS:
REFRIGERI:
Patates, olives, fuet, refrescos, cervesa i aigua.
A continuació de l’activitat.
MENÚ DINAR:
Primers
Fideus rossejats, fideus negres, arròs a la cassola, arròs amb bolets i pernil de gla, espaguetti amb crema
de bolets, amanida de formatge de cabra i fruits secs o amanida amb fruits vermells i mi cuit
Segons
Rostit de vedella amb puré de patates i culí de mores, vedella amb fricandó, rostit de pollastre amb
botifarres, porc a l’aroma de mostassa, bacallà a la llauna o bé al pil-pil, o
**xai al forn amb patates
Postres
Pastís de xocolata “sacher”, pastís de mousse de formatge i llimona, pastís de làmines de pa de pessic
amb nata i trufa o bé nata i maduixa, poma confitada amb toffe, gelat de nata i pinyons caramelitzats
Vi, aigua i cafè
**Tot el grup ha d’escollir un sol menú o màxim dos.
**Menjador exclusiu pel grup. En cas de bon temps es pot servir a l’era de la masia.

PREUS: (podeu escollir els serveis)
Dinar i/o sopar amb servei de cambrer: 25 € / pax. / àpat
**Grup mínim 12 pax. o pagar el grup mínim.

Dinar i/o sopar sense servei de cambrer: 20 € / pax.
**Grup mínim 15 pax. o pagar el grup mínim.
**El grup ha servir-se el menjar i desparar taula.

*Xai al forn suplement 3 € / pax.
Refrigeri: 4,5 € / pax.
Activitat: 19 € / pax.
**Grup mínim 12 pax o pagar el grup mínim
** 10 % de descompte per a grups a partir de 30 pax.
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Ús d’espai (2 a 3 hores)– Grups que desitgen fer activitat lúdica i marxen: 5 € / pax.
**Grup mínim 12 pax. o pagar grup mínim
**Si reserveu el dinar o sopar, l’ús de l’espai ja està inclòs.

IVA INCLOS

OBSERVACIONS GENERALS:
. En cas de pluja l’activitat lúdica s’adaptarà a una sala interior.
. 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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