
 
 

Colònies. Casa de colònies Mogent.  

Activitat: Com vivien els nostres avis. 

 

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 pretén recrear la vida dels nostres avis. Com vivien sense 

televisió i sense els grans desenvolupaments tecnològics que tenim avui en dia. 

Saber com s’entretenien, a què jugaven, quines eren algunes de les seves rutines; i 

tot això enquadrat en la vida a pagès (ideal pel nostre entorn i instal·lacions). La 

manera serà la de combinar tallers i activitats dinàmiques. 

 

Contarem amb la presència d’un personatge (com en la gran majoria de les nostres 

colònies): un pagès (o Granger); que són qui dinamitzaran les explicacions i les 

colònies juntament amb el monitoratge. 

 

L’entorn natural, el nostre hort de la casa i les seves instal·lacions acaben de 

quadrar l’activitat perquè la puguem realitzar amb totes les garanties. Els assistents 

s’enduran un petit record de l’estada, així com una gran experiència. 

 

 

Dades de l’activitat: 

 

Temàtica : “Com vivien els nostres avis”. 

 

Edat adequada: Cicle mitjà i cicle superior (Adaptable a altres edats/cicles). 

 

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. 
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Descripció de les activitats de les colònies: 

 

-Visita de l’hort de Mogent: veurem com és i com s’ha de mantenir i treballar un 

hort, indispensable per treure aliments tan bàsics com les hortalisses i determinats 

vegetals. 

 

-Excursió a l’hort de les vinyes (situat dins el Parc Natural): Elaboració del nostre 

propi hort. Aprendrem a  tenir i treballar el nostre propi hortet. 

 

-Taller d’elaboració de pa: farem pa, com antigament el feien els nostres avis. 

 

-Taller de danses tradicionals: Ball de Gitanes (típic de Llinars del Vallès), la 

sardana i/o el ball de bastons, totes elles danses amb molts anys de tradició; seran 

un taller d’allò més dinàmic on aprendrem a ballar alhora que coneixerem els seu 

origen. 

 

-Gimcana de jocs tradicionals: Conformada per diverses proves dinàmiques 

d’habilitat on els jocs més clàssics i típics seran els protagonistes (sempre adaptats 

a l’edat). En són exemple la cursa de sacs, els esquís 5, les bitlles catalanes, trenca 

l’olla, etc. 

 

 

Nota: La sortida de l’hort es pot canviar per una sortida a una Granja, el 

taller de pa també es pot canviar pel de galetes de la iaia o en cas de ser 

colònies de més de dos dies, simplement afegir-los. La nostra intenció és 

que sigui quin sigui l’eix central temàtic (més encarat a la vida de pagès o 

de granger) pugui crear un clima de sortida on els assistents puguin 

recrear el modus vivendi dels nostres avis. 

 

 

  



 
 

 

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. 


