
 
 

Colònies. Casa de colònies Mogent.  

Activitat: Cultures del món. 

 

Localització: 

 

La casa de colònies Mogent està ubicada a Llinars del Vallès als peus del Parc 

Natural del Montnegre i corredor i a prop del massís del Montseny. 

L'edifici es distribueix en tres plantes, a la planta baixa hi trobem la cuina, dos 

menjadors, 2 sales taller, una sala de jocs, la capella i el claustre. 

A la primera planta hi ha 6 sales polivalents. A la segona planta hi trobem 3 zones 

de dormitoris, els banys i les dutxes.  

Disposa de 3 camps per jocs recreatius de bàsquet, futbol sala i voleï i d’altres com  

rocòdrom (3 vies), parc recreatiu pels més menuts i camp de futbol gran.  

 

 

 

 

 



 
 

Presentació de l’activitat: 

 

Aquesta activitat intenta ser una porta d'entrada a conèixer algunes de les cultures 

del món en el que vivim.  

En l’activitat de colònies de cultures del món, la nostra intenció és la d’aconseguir 

aprofundir en una de tantes cultures que tenim en el planeta. La nostra intenció és 

la de conèixer-la a través de les seves tradicions. Per poder tirar endavant aquest 

propòsit ens centrarem en les seves danses, la seva cuina i els seus jocs 

tradicionals més importants.  

 

Aquesta activitat pretén fomentar valors de tolerància i respecte, alhora que obrir 

una finestra a conèixer noves maneres de viure la vida en d’altres cultures. Creiem 

que els jocs, les danses i la cuina són tres factors que ens poden ajudar a saber 

una mica més sobre una cultura i fer-ho de manera divertida i entretinguda mentre 

juguem.  

 

Ho farem a través d’activitats dinàmiques i tallers, de manera que podem combinar 

estones de mobilitat i exercici, amb d’altres de creativitat. 

A través d'aquest petit viatge per algunes de les cultures del planeta, aprendrem 

també a respectar valors bàsics com el respecte a totes elles (també a les 

minoritàries) i el bé que ens fa com a humanitat tenir tanta diversitat i riquesa 

cultural. 

Dades de l’activitat: 

 

Temàtica : “Cultures del món”. 

 

Edat adequada: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. 

 

Època de l’any adequada: Durant tot l’any. 

 

Nº màxim del grup: 150 alumnes (orientatiu). 

 

Localització: Casa de colònies Mogent. 

 

Contacte amb el responsable de l’activitat: Per correu electrònic: 

el.tercer.element@gmail.com o telèfon: 672456103. 

mailto:el.tercer.element@gmail.com


 
 

Descripció de les activitats de les colònies: 

 

-Tallers de danses i balls: Audició i pràctica de diversos balls i danses populars dels 

països escollits. 

 

-Tallers de cuina: en relació a les diverses dietes existents, agafar plats de fàcil 

elaboració per fer un taller de cuina amb algun aliment no convencionals per 

nosaltres i típic d'una altra cultura. 

 

-Activitats amb jocs tradicionals: Riure i jugar amb jocs tradicionals d'altres pobles i 

cultures. Practicar-los i incloure'ls dins la nostra activitat. 

 

-Gimcana de jocs del món: Un cop fets els jocs que cada grup haurà fet de la seva 

regió i cultura concreta es realitzarà una gimcana amb tots els jocs que hagi fet 

cada grup, per així poder compartir els jocs apresos per cada grup i així els demés 

també podran aprendre’ls i gaudir-los. 

 

-Espectacle de danses i balls del món: Cada grup aprendrà un ball o una dansa 

característica de la cultura de la seva regió i després la representarà davant la resta 

de grups, per tal de que els seus companys puguin també aprendre-la. 

 

-Sopar de cuines del món: Després de que cada grup faci els seus tallers de cuina, 

es farà un gran sopar amb totes les receptes d’arreu del món per tal de realitzar un 

sopar ben diferent on podrem descobrir nous plats i nous gustos. 

 

-Taller de Manualitats: Per complementar l’estada, es realitzarà un taller de 

manualitats per elaborar algun element característic de la cultura escollida. Cada 

grup farà el seu taller. 

 

Nota: Cal decidir quines cultures i de quines regions volem conèixer, i això 

es pot decidir des de l'escola com des del nostre equip pedagògic. Cal 

veure quants grups s’han de fer per decidir quantes cultures cal tenir 

preparades amb les seves corresponents activitats (jocs, balls, danses). 

 

  



 
 

Descripció de l’estada: 

 

L’estada està pensada per dos dies, però es pot ampliar a tres o més. Els dies 

sencers es regeixen per aquest horari marc i l’últim dia de l’estada és fins les 15h. 

Aquests horaris poden variar un cop el professorat vegi i cregui convenint fer-ho. 

Només es demana respectar els descans del monitoratge i els seus àpats, alhora 

que també cal tenir en compte que les activitats s’han de preparar amb antelació. 

 

 

 

 

 

 

Hora Activitat/concepte Observacions 

De 10:00 a 

13:15 

Arribada del grup , esmorzar i 

activitat de matí.. 

Els monitors es faran càrrec dels alumnes. 

13:15 a 

14:30 

Rentar mans i dinar. Servit pels monitors. Els professors 

mentrestant dinen. 

De 14:30 a 

16:30 

Temps Lliure Els professors es fan càrrec dels alumnes. 

De 16:30 a 

18:30 

Activitat de tarda i berenar. Els monitors es faran càrrec dels alumnes. 

De 18:30 a 

20:30 

Temps lliure Els professors es fan càrrec dels alumnes. 

De 20:30 a 

21:30 

Sopar  Servit pels professors. Els monitors 

mentrestant sopen. 

De 21:30 a 

23:30 

Activitat de nit Els monitors es faran càrrec dels alumnes. 



 
 

 

 

Observacions: 

 

L’estona lliure serà sense monitors. 

L’activitat es pot adaptar a els dies que calgui, s’afegiran activitats. 

L’activitat està dirigida per monitors titulats en el lleure. 

Les activitats estan assegurades amb la nostre RCO i l’assegurança d’accidents. 

El Tercer Element (empresa responsable de les activitats), es farà càrrec de tot el 

material necessari per realitzar les activitats. 

 

Per qualsevol pregunta, prec o qüestió; no dubteu en posar-vos en contacte amb 

els/les responsables de l’agència i/o de les activitats. 

Estem a la vostra total disposició. 

 

 

 

  


