
 
 

Colònies. Casa de colònies Mogent.  

Activitat: Viu el circ 

 

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: 

 

Les colònies de Viu el Circ són unes de les sortides més sol·licitades que es realitzen 

a la nostra empresa. Aquestes sempre han estat de les més característiques i més 

efectuades en la nostra història. No obstant, tot i passar el temps no passa de 

moda. Les seguim mantenint i enguany aquí a la casa de colònies Mogent amb una 

nova carpa de circ que instal·lada a la gran esplanada.  

 

L'espectacle del nostre benvolgut pallasso, les ensenyances dels monitors amb els 

estris de circ, els tallers i les tècniques per aprendre a ser un bon pallasso 

conformen aquesta insubstituïble sortida. Al tractar-se de colònies i disposar de 

més hores que en sortida d’un dia, es veuen augmentats el nombre de tallers i es 

busca la participació de tots els assistents fins a tal punt de acabar sent part de 

l’espectacle del Circ de Mogent. La possibilitat de combinar/canviar tallers adaptats 

a edats, la fan atractiva per un ampli grup d’edats (cicles). 

 

Un curs més, mantenim aquesta proposta que es caracteritza per l'essència de ser 

una activitat divertida i entretinguda que combina activitats de habilitat amb 

manualitats i caracterització. Així doncs: Viu el Circ! 

 

Dades de l’activitat: 

 

Temàtica : “Viu el Circ”. 

 

Edat adequada: Cicle infantil, 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: 

-Espectacle de clown: el personatge protagonista de l’activitat , el pallasso, ens 

ensenyarà a través d’un espectacle com funcionen els instruments de circ que 

després provarem. Serà un espectacle participatiu i ple de sorpreses. 

 

-Utilització i pràctica amb els diversos tallers pràctics de malabars: 

- Masses 

 - Diàbolos  

 - Plats xinesos 

 - Xanques 

 

- Pràctica d’activitats de circ: 

 - Equilibris en Cinta plana 

 - Circuit d’habilitats. 

 

-Preparació de l’espectacle propi de clown: Dedicació de part de la jornada a fer els 

grups i el números de circ que faran al seu espectacle. (pràctica amb malabars). 

 

-Espectacle de clown propi: Els assistents realitzaran la seva pròpia actuació de circ 

davant els seus companys. Amb l’ajuda del Pallasso de Mogent, per grups i a la 

Gran Carpa de Circ de Mogent. 

 

-Taller de caracterització: ens pintarem i maquillarem per semblar autèntics 

pallassos de l'escola de circ de Mogent. 

 

-Taller d’elaboració de malabars: es fabricaran unes boles de malabars que el/la 

participant s’emportarà de record a casa, per practicar el que ha après i no oblidar 

aquesta sortida. 

 

-Taller de màscares: els assistents es faran una màscara de guix, la qual també 

pintaran i s’enduran també de record. 

 

Nota: Disposem de més activitats i tallers que poden complementar la oferta que us oferim. 

Entre els més destacats trobem un taller d’elaboració de nassos de pallasso, taller de titelles 

de pal , taller de ceràmica (fang) o gimcana de proves relacionada amb el món del circ. 

Depenent de l’edat del grup les activitats s’adaptaran i els tallers poden variar. 



 
 

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. 


