
 
 

Colònies. Casa de colònies Mogent.  

Activitat: Viu la Festa Major 

 

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: 

 

La Festa Major de Mogent ja és aquí. Com cada Festa Major (FM) de cada poble o 

ciutat, aquest simbolitza la màxima expressió festiva de la comunitat que el 

conforma. Les nostres colònies pretenen agafar l’esperit de les festes majors 

tradicionals de cadascun dels pobles que ens envolten i portar-la a la nostra de 

casa de colònies. 

 

A partir d’aquí convertim la casa en un poble on durant tota la sortida serà Festa 

Major. Pregons, balls i jocs ompliran aquesta sortida que, alhora, es complementarà 

amb actes de germanor com el sopar o el gran ball. 

 

Aquestes colònies representen una rèplica d’una festa major de qualsevol poble, 

amb la qual cosa cada assistent entrarà en contacte amb tota la litúrgia i el folklore 

d’aquesta festa i en prendrà part activa. Amb això volem que sobretot es 

diverteixin, però que alhora aprenguin a treballar en comunitat, a participar d’actes 

lúdics que poden trobar en el seu barri o poble i a implicar-se en la vida social en el 

seu futur com a persones. 

 

Diversió, rialles, compromís, cultura... Que comenci la Festa Major de Mogent! 

 

Dades de l’activitat: 

Temàtica : “Viu la Festa Major”. 

 

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: 

 

-Taller de capgrossos: Elaboració dels nostres propis capgrossos. 

 

-Taller de balls i danses de Festa Major: Aprendrem els balls més característics de 

la nostra festa major particular. Farem el nostre propi ball. 

 

-Gimcana de Festa Major: Una bona gimcana plena de les proves més 

característiques d’una festa poble, com per exemple: estirada de corda, menjada 

de flams, etc. 

 

-Trempa la caixa: Prova estrella (junt amb la guerra de farina) que consta amb un 

sistema d’ancoratge i assegurant als nens/es, hauran d’apilar el màxim de caixes 

de refrescos tot pujant fins a una certa altura. El participant va pujant cada vegada 

més amunt depenent de la seva habilitat per no caure. 

 

- Guerra de farina: Activitat reina de la nostra FM 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. 

 

-Decoració del Poble i pregó de les Festes de Mogent: cada grup que formem de 

xavals, serà un poble amb la seva pròpia festa major (amb els seus balls i els seus 

propis cap grossos). 

 

-Gran Sopar de festes: El sopar final de les colònies serà un gran sopar de 

germanor entre tots els pobles. 

 

-Ball de Festa Major: Tancarà la nit i serà l’exhibició dels balls elaborats. Després 

s’acabarà amb la gran festa final de FM. 

 

Aquestes activitats són la base de les colònies de Viu la Festa Major, però si la 

durada de les colònies és superior a dos dies, el nombre d’activitats pot ser 

augmentat. 

  



 
 

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. 


