
 

 

 
 

 

 
 
 

 

PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat de la Cultura Popular Catalana és una de les nostres grans 
apostes per aquest curs 2013- 2014. És una activitat que pretén acostar 
la cultura popular del nostre país als infants, i als no tan infants, perquè 
coneguin i aprenguin els secrets d’aquesta tot jugant i divertint-se. 
 
És una activitat que presenta tallers, jocs, balls, disfresses... tot per 
recrear algunes de les tradicions més significatives del nostre país. 
Bastoners, diables, castellers, cavallers, pagesos... tots aquests 
personatges ens aproparan la Cultura Popular Catalana a la Casa de 
Colònies Mogent de Llinars del Vallès. 
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La caracterització dels diversos personatges, la elaboració de cada 
taller i l’activitat en si; han estat pensades i seran realitzades per 
persones (monitors/es) coneixedores d’aquest tipus de tradicions i 
implicades en col·lectius o associacions de cada àmbit. 
 
 
Veureu la proposta que fem de tallers i activitats, així com una proposta 
d’horari. Si us interessa variar coses no hi haurà problema en parlar-ho, 
ja que pensem que un servei ajustat a les necessitats de cada grup és el 
servei que hem d’oferir i el que ens agrada donar. 
 
 
És una activitat que la podem adaptar a qualsevol grup d’edat, des de 
infantil fins a la ESO (també la fem com a crèdit de síntesi). Pensem que 
és  important que des dels més petits fins els més grans puguin gaudir 
d’una activitat tan nostrada com és la que us presentem i hem fet un 
esforç per adaptar cada activitat a cada cicle. 
 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ESTADA 
 
Les sortides d’un dia a la Casa de Colònies Mogent són activitats 
pensades per realitzar-se durant tot un matí. Aquestes acostumen a tenir 
una durada d’unes 3 o 4 hores (depenent de l’hora de l’arribada del 
grup a les nostres instal·lacions), després d’esmorzar i abans de dinar.  
 
Durant tota l’estada tindreu a la vostra disposició un responsable de 
l’activitat (coordinador/a) que us acompanyarà i assistirà. També 
trobareu un equip de monitoratge preparat per a la realització de les 
diverses parts de l’activitat i que es farà totalment responsable del grup 
d’infants fins a l’hora de dinar. (Consultar quadre d’horaris de la següent 
pàgina per a més informació). 
 
A continuació teniu una breu descripció de quines activitats us 
proposem per cada cicle referent a la sortida de Cultura Popular 
Catalana, així com els personatges que la dinamitzaran. 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS PER CICLES 
 
Cicle infantil (P3, P4 i P5) 
 

• Presentació de l’activitat amb la Llegenda del Cavaller Otger. 
• Gimcana de jocs del Cavaller Otger: jocs populars adaptats. 
• Visita a l’hort i coneixem el Burro Català. 
• Exhibició de Ball de Diables. 

 
Els personatges de l’activitat seran: Cavaller Otger, El pagès i els Diables. 
 
 
Cicle inicial (1r i 2n) 
 

• Presentació de l’activitat amb Llegenda del Cavaller Otger. 
• Taller de sardanes: aprenem aquest popular i tradicional ball. 
• Taller Diables: aprenem a fer de diables. 
• Ruta del Cavaller Otger: Gimcana de jocs i proves adaptades. 
• Fem el nostre hort. 

 
Els personatges de l’activitat seran: Cavaller Otger, Sardanista, El pagès i 
el Diable. 
 
 
Cicle mitjà i superior (3r, 4t, 5è i 6è) 
 

• Presentació de l’activitat. 
• Taller Bastons: Ball tradicional, en el qual aprendrem a ballar picant 

ben fort amb els Bastons. 
• Taller Diables: Aprenem a fer de diables.  
• Fem el nostre hort o Taller de Castellers. 
• Ruta del Cavaller Otger: Tir amb Arc, Lluita de Cavallers, El Pont del 

Cavaller. 
 
Els personatges de l’activitat seran: Cavaller Otger, El Bastoner, El pagès 
o Casteller i el Diable. 
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ESO (1r, 2n, 3e i 4t) 
 

• Presentació de l’activitat. 
• Taller de Castellers: fem els nostres petits castells i aprenem quatre 

moviments importants per poder pujar, equilibrar-nos, etc. 
• Taller Bastons: Ball tradicional, en el qual aprendrem a ballar picant 

ben fort amb els Bastons. 
• Taller Diables: Aprenem a fer de diables. 
• Ruta del Cavaller Otger: Tir amb Arc, Lluita de Cavallers. 

 
Els personatges de l’activitat seran: Cavaller Otger, El Bastoner, El 
Casteller i el Diable. 
 
 
 
HORARI DE L’ESTADA 
 
 

 
 
 
 

marta



 

 

 
 
OBSERVACIONS 
 

• L’activitat està dirigida per monitors titulats en el lleure. 
• Les activitats es poden canviar sempre i quan es faci a traves de la 

empresa “el Tercer Element”. 
• 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 nosaltres: 
 
 

Responsable de la casa de colònies 
 

PEP  610.401.417 – 938.412.600 
 

llinars@maristes.cat 
 
 

Responsable de l’activitat 
 

ALBERT  667.086.435 
 

el.tercer.element@gmail.com 
 
 
 

 
ESTEM A LA VOSTRE TOTAL DISPOSICIÓ !!!  
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