
 
 

Colònies. Casa de colònies Mogent.  

Activitat: Temps d’aventura 

 

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 d’Aventura és una de les sortides més dinàmiques i més 

atrevides del ventall que oferim a la nostra casa. Aquesta consisteix en diverses 

proves físiques on els assistents gaudiran i experimentaran emocions ben vibrants. 

L’adrenalina serà present en la majoria de les proves, que segons l’edat dels 

assistents seran adaptades a les seves característiques i que es realitzaran al 

voltant de la casa tot aprofitant la zona que ens envolta i les instal·lacions. El  fet 

de trobar-nos envoltats de boscos fan que l’entorn sigui ideal per aquest tipus 

d’activitat. Es combinaran proves de treball en grup amb proves de destresa i 

habilitats individuals, però mai en un clima de competició sinó de diversió, 

entreteniment i gaudi. 

 

Les colònies de temps d’aventura permeten que totes les activitats que tenim 

dividides per cicles a la sortida d’un dia de la mateixa temàtica, puguin ser 

realitzades totes elles pel grup al tenir més temps. 

 

Així doncs, aquesta sortida va destinada a grups que vulguin passar uns dies 

d’emocions fortes i sobretot de diversió sense preocupació, gaudint tan de les 

proves com de l’entorn natural en que es desenvolupen. 

Dades de l’activitat: 

 

Temàtica : “Temps d’aventura”. 

 

Edat adequada: Cicle mitjà, cicle superior 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: 

 

Rocòdrom: Pràctica de l’escalada al rocòdrom de la casa de colònies de Mogent, on 

disposem de diverses vies amb diversos graus de dificultat. 

- La Tirolina: consisteix en un cable d’acer instal·lat a una alçada i una distància 

determinada on els nens amb unes politges dobles i unes cintes, es llençaran de 

una punta a l’altre. 

-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.  

-Pont de mico: El pont de mico es un sistema d’encolatge entre dos o més punts 

mitjançant cordes per poder travessar d’una banda a un altre sense que hi hagi 

contacte amb el terra. En el nostre cas, el participant travessarà uns desnivells 

entre arbres subjectat a aquestes cordes. 

-Trempa la caixa: 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. 

-“Slak line”: Consisteix en una cinta plana situada, primerament, a una distància 

petita del terra per poder avançar i fer equilibris per sobre d‘ella. 

-Cursa d’orientació: Al boscos hi hauran un seguit de fites col·locades i en un temps 

marcat han de localitzar-les amb l’ajuda d’un mapa i una brúixola (per grups). 

-Lluita de Gladiadors: 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. 

 

 

Nota: Cal decidir l’ordre i distribució de cada prova segons els dies que estigueu. Això es pot 

deixar a les nostres mans directament o si voleu podem parlar-ho a dues bandes amb el 

centre escolar i decidir el que creiem més adient. 

 

També es poden afegir activitats com hípica, excursions, 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. 

 

 

 

 


