
 
 

Colònies. Casa de colònies Mogent.  

Activitat: L’Edat Medieval 

 

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: 

 

Aquestes colònies ambientades en l’edat medieval faran que ens convertim en 

cavallers per uns dies i que ens transportem a aquesta etapa històrica tan 

interessant. La nostra casa, d’aparença formosa, l’entorn rural, la visita al castell i 

l’entorn boscós fan que l’escenari sigui immillorable. A partir d’aquí recrearem una 

cort de l’edat mitjana, on cada monitor/a jugarà un paper dins aquesta cort reial.  

 

Un cop presentat l’escenari i els personatges, el tallers i activitats que us proposem 

ompliran cadascun dels dies que passeu a la Cort Reial de Mogent. Acabant, com no 

podia ser d’altre manera, amb la Gran Gimcana de Cavallers de Mogent. 

 

Una sortida didàctica i sobretot molt entretinguda on la diversió i la imaginació 

seran les sensacions principals que explorarem. Us recomanem que no deixeu 

passar l’ocasió de visitar la nostre Cort i el nostre Castell, us hi esperem cavallers! 

 

 

Dades de l’activitat: 

 

Temàtica : “Edat Medieval”. 

 

Edat adequada: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior (adaptable a cicle Infantil i 

ESO). 

 

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: 

 

-Gran Gimcana de Cavallers: Una gimcana inspirada en els tornejos de cavallers 

dels quals trobem relats, característics de l’edat mitjana. Entre les proves que 

presentem, les més destacades són: 

-Tir amb arc: El tir amb arc és un esport que consisteix en el llançament de fletxes 

amb un arc per encertar una diana situada a diferents distàncies. En aquest cas és 

una prova de la gran Gimcana de Cavallers de les colònies.  

-Lluita de cavallers: D’alt una superfície inestable i estreta lluiten amb l’adversari 

per tal de fer-lo caure, tot això amb l’ajuda d’unes estores que els serveixen de 

eina de combat. Cal fer caure el company de l’estructura perquè caigui als 

matalassos i així ser el Gladiador vencedor. 

- Guerra de farina: Activitat inspirada en el clàssic joc de la bandera on dos equipes 

defensen les seves posicions i han de conquerir la posició rival fins a robar la 

bandera. En aquest cas, pel mig del bosc i carregats de boles de farina que els 

serviran de munició per tocar i eliminar els adversaris.  

 

-Excursió al Castell Vell o al Castell de Coll Sabadell (depenent de l’edat): Allà es 

presentaran una sèrie de jocs tradicionals de l’època i passarem una bona estona 

jugant. 

 

-Taller de rondalles i llegendes: s’explicarà la llegenda del famós cavaller de la Cort 

de Mogent i crearem la nostra pròpia llegenda fent volar la imaginació. Explicarem 

què és una rondalla, d’on venen, etc. 

 

-Taller de caracterització: Per ser uns bons cavallers caldrà que ens fabriquem les 

nostres pròpies espases, escuts i vestimenta cavalleresca. 

 

-Gran sopar i ball de la Cort de Mogent: on soparem en germanor amb tota la cort i 

després farem els balls per celebrar l’arribada del torneig de Cavallers (gimcana). 

 

Nota: es poden afegir activitats com hípica, taller de danses tradicionals, 

etc. Posant-vos en contacte amb nosaltres es pot tancar un programa 

d’activitats adient al que busqueu. 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Esport


 
 

 

 

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 més de 2 dies (3 o més). 

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. 

 

 

 


