
 

 

Colònies. Casa de colònies Mogent.  

Activitat: Cultura popular catalana 

 

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.  

 

 

 



 

 

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. 

 

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. 

 

En aquesta fitxa teniu una explicació de les diverses maneres en que presentem 

aquesta nova activitat: colònies de dos dies (una nit) i colònies de 3 dies 

(dues nits). Us proposem aquestes tres variants ja que són amb les que 

acostumem a treballar però si voleu un format diferent als aquí comentats, és obvi 

que en podem parlar i trobar una bona solució. 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. 

 

 

  



 

 

Les Colònies a la Casa de Colònies Mogent poden tenir diversos dies i nit de durada. 

Aquí us proposem les que duren dos dia (una nit). Durant tota l’estada a la nostra 

Casa de Colònies tindreu un/a responsable de les activitats i un/a responsable de la 

Casa que us acompanyaran i assistiran durant tota l’estada en el que necessiteu. 

L’equip complert de monitoratge seguirà uns horaris prèviament explicats als 

responsables de cada grup (Consultar quadre d’horaris de la següent pàgina) i que 

poden ser alterats o variats segons s’hagi pactat amb el professorat o responsables 

del grup. Les activitats es poden variar i/o adaptar segons es vulgui, sempre i quan 

es faci amb antelació i de forma pactada amb el/la coordinador/a. 

 

 

A continuació teniu una breu descripció de quines activitats us proposem per cada 

cicle referent a les colònies de Cultura Popular Catalana, així com els personatges 

que la dinamitzaran: 

 

 

 

Cicle infantil (P3, P4 i P5): 

- Benvinguda i presentació dels diversos personatges. 

- Llegenda del Cavaller Otger. 

- Gimcana de jocs del Cavaller Otger: jocs populars adaptats.(Cavaller). 

- Visita a l’hort (Pagès). 

- Exhibició de Ball de Diables (Diables). 

- Joc de nit. 

- Taller de disfresses i caracterització. 

- Dinars i sopars: Típics de la gastronomia catalana, com són: Botifarra amb 

seques, pa amb tomàquet, empedrat, escudella amb carn d’olla, canalons.  

Els personatges de les colònies seran: Cavaller Otger, El pagès i els Diables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cicle inicial (1r i 2n):  

- Benvinguda i presentació dels diversos personatges. 

- Presentació de l’activitat amb Llegenda del Cavaller Otger. 

- Taller de sardanes: aprenem aquest popular i tradicional ball (Sardanista). 

- Taller Diables: aprenem a fer de diables (Diable). 

- Ruta del Cavaller Otger: Gimcana de jocs i proves (Cavaller). 

- Fem el nostre hort (Pagès). 

- Taller de disfresses i caracterització. 

- Llegenda i exhibició de Foc (joc de nit).  

- Dinars i sopars: Típics de la gastronomia catalana, com són: Botifarra amb 

seques, pa amb tomàquet, empedrat, escudella amb carn d’olla, canalons.  

Els personatges de les colònies seran: Cavaller Otger, Sardanista, El pagès i els 

Diables. 

 

Cicle mitjà i superior (3r, 4t, 5è i 6è): 

- Benvinguda i presentació dels diversos personatges. 

- Taller Bastons: Ball tradicional, en el qual aprendrem a ballar picant ben fort 

amb els Bastons. 

- Taller Diables: Aprenem a fer de diables. 

- Taller de Castellers: fem els nostres petits castells i aprenem quatre 

moviments importants per poder pujar, equilibrar-nos, etc. 

- Ruta del Cavaller Otger: Tir amb Arc, Lluita de cavallers, Guerra de Farina, 

Pont de Mico. 

- Taller de disfresses i caracterització. 

- Els corre bous: Simulació d’un Correbous típic de les Terres de l’Ebre (sense 

animals!) 

- Llegenda i exhibició de Foc (joc de nit). 

- Dinars i sopars: Típics de la gastronomia catalana, com són: Botifarra amb 

seques, pa amb tomàquet, empedrat, escudella amb carn d’olla, canalons.  

 

 

 



 

 

ESO (1r, 2n, 3e i 4t): 

- Benvinguda i presentació dels diversos personatges. 

- Taller Bastons: Ball tradicional, en el qual aprendrem a ballar picant ben fort 

amb els Bastons. 

- Taller Diables: Aprenem a fer de diables. 

- Taller de Castellers: fem els nostres petits castells i aprenem quatre 

moviments importants per poder pujar, equilibrar-nos, etc. 

- Ruta del Cavaller Otger: Tir amb Arc, Lluita de cavallers, Guerra de Farina, 

Pont de Mico. 

- Taller de disfresses i caracterització. 

- Els corre bous: Simulació d’un Correbous típic de les Terres de l’Ebre. 

- Llegenda i exhibició de Foc (joc de nit). 

- Dinars i sopars: Típics de la gastronomia catalana, com són: Botifarra amb 

seques, pa amb tomàquet, empedrat, escudella amb carn d’olla, canalons.  

 

  



 

 

Els horaris que us proposem per a la realització de les colònies són els següents: 

*Tot horari és provisional i es pot variar/adaptar a les necessitats de cada 

grup. (edats, excursions, sortides, etc; poden variar també l’horari). 

 1e dia 2n dia 

Bon dia 

A les 9 esmorzar (2n dia). 

 Llevar-se i esmorzar. 

El serveix el professorat. 

Matí  

-A les 10h Arribada i 

esmorzar (1r dia). 

-A les 11h Inici 

d’activitats (1r dia). 

 

-A les 9h esmorzar (2n i 

3e dia). 

-A les 10h Inici activitats 

(2n i 3e dia). 

Arribada i presentació de les 

colònies. 

  

1e torn d’activitats amb 

monitoratge. 

 

 

 

 

3e torn d’activitats amb monitoratge.  

 

 

Dinar 

A la 1 Dinar. 

Dinar. 

El serveix el monitoratge 

Dinar 

El serveix el monitoratge 

Tarda: 

De 2 a 2/4 de 4 

Temps lliure: pati Temps lliure: pati 

Recollida. 

A 2/4 de 4 inici 

d’activitats. 

 

Comiat (3e dia) 

 

2n torn d’activitats amb 

monitoratge.  

 

Comiat. Repartiment de les coses 

fetes als tallers i cloenda de les 

colònies. 

(horari depenent de quan 

marxeu). 

Berenar 

A 2/4 de 6 berenar. 

Berenar. 

El serveix el monitoratge 

 

Vespre: 

De 6 a 8. 

Temps lliure: pati  

Sopar 

A les 8: sopar 

Sopar. 

El serveix el professorat. 

El monitoratge sopa i prepara joc 

de nit. 

 

Nit 

A les 9: joc de nit 

Activitat de nit:  

-Joc de nit. 

 

Dormir 

A les 11: a dormir. 

A les habitacions amb el 

professorat 

 

 

  

Espai amb monitoratge Espai amb professorat Espai compartit 



 

 

Colònies de dues nits:  

 

 1e dia 2n dia 3e dia 

Bon dia 

A les 9 esmorzar (2n 

dia). 

 Llevar-se i esmorzar. 

El serveix el 

professorat. 

Llevar-se i esmorzar. 

El serveix el 

professorat. 

Matí  

-A les 10h Arribada i 

esmorzar (1r dia). 

-A les 11h Inici 

d’activitats (1r dia). 

 

-A les 9h esmorzar (2n i 

3e dia). 

-A les 10h Inici 

activitats (2n i 3e dia). 

Arribada i presentació 

de les colònies. 

  

1e torn d’activitats amb 

monitoratge. 

 

 

 

 

3e torn d’activitats amb 

monitoratge.  

 

 

 

 

 

5e torn d’activitats amb 

monitoratge. 

 

 

Dinar 

A la 1 Dinar. 

Dinar. 

El serveix el 

monitoratge 

Dinar 

El serveix el 

monitoratge 

Dinar 

El serveix el 

monitoratge 

Tarda: 

De 2 a 2/4 de 4 

Temps lliure: pati Temps lliure: pati Temps lliure: pati 

Recollida. 

A 2/4 de 4 inici 

d’activitats. 

 

Comiat (3e dia) 

 

2n torn d’activitats amb 

monitoratge.  

 

 

4t torn d’activitats amb 

monitoratge. 

 

Comiat. Repartiment de 

les coses fetes als 

tallers i cloenda de les 

colònies. 

(horari depenent de 

quan marxeu). 

Berenar 

A 2/4 de 6 berenar. 

Berenar. 

El serveix el 

monitoratge 

Berenar. 

El serveix el 

monitoratge 

 

Vespre: 

De 6 a 8. 

Temps lliure: pati Temps lliure: pati  

Sopar 

A les 8: sopar 

Sopar. 

El serveix el 

professorat. 

El monitoratge sopa i 

prepara joc de nit. 

Sopar. 

El serveix el 

professorat. 

El monitoratge sopa i 

prepara joc de nit. 

 

Nit 

A les 9: joc de nit 

Activitat de nit:  

-Joc de nit. 

Activitat de nit:  

-Joc de nit/discoteca. 

 

Dormir 

A les 11: a dormir. 

A les habitacions amb el 

professorat 

A les habitacions amb el 

professorat 

 



 

 

En aquest format de colònies mantenim les activitats de les colònies d’una nit, però 

us afegim més per complementar l’estada. També les separem per cicles, però no 

hi ha problema en fer canvis i/o adaptar cada cas a el que es desitgi. Evidentment 

en aquest format també tindreu els/les responsables de la Casa i de les activitats. 

Podeu consultar els horaris que us proposem a la següent pàgina. 

 

A continuació teniu una breu descripció de quines activitats us proposem per cada 

cicle referent a les colònies de Cultura Popular Catalana, així com els personatges 

que la dinamitzaran: 

 

A cicle infantil afegim: 

- Taller d’alimentació: elaborem algun dels aliments tradicionals de manera 

artesanal. 

- Taller de fang: fem les figures més representatives de la nostra cultura. 

- Joc de nit. 

 

A cicle mitjà, superior afegim: 

- La Pagesia: La verema, el burro Català (inclou excursió). 

- Les Falles: Fem de fallers construint la nostra pròpia falla. 

- Joc de nit (Ball). 

 

A ESO afegim: 

- La Pagesia: La verema, el burro Català (inclou excursió). 

- Les Falles: Fem de fallers construint la nostra pròpia falla. 

- Activitat d’orientació pel Parc Natural. 

- Joc de nit (Ball). 

 

Els horaris que us proposem per a la realització de les colònies són els següents: 

*Tot horari és provisional i es pot variar/adaptar a les necessitats de cada 

grup. (edats, excursions, sortides, etc; poden variar també l’horari). 

 

Espai amb monitoratge Espai amb professorat Espai compartit 

 

 



 

 

Des de Aventura i Lleure El Tercer Element SCP, empresa que gestiona les activitats a la Casa 

de Colònies Mogent us recordem: 

 

- Les activitats estan dirigides per persones amb la titulació de 

Monitors/es de Lleure. 

 

- Tota activitat està supervisada per una persona amb la titulació de 

Director/a de Lleure. 

 

- Les activitats es poden variar/canviar/adaptar sempre i quan es faci a traves 

de la empresa E3E, del responsable de l’activitat, i així quedi acordat. 

 

- La nostra empresa respecte les ràtios vigents, tenint com a màxim a 

10-12 nens/es per cada Monitor/a en la totalitat de l’activitat. 

 

- Les activitats estan assegurades amb la nostre RCO i l’assegurança 

d’accidents. 

 

- El Tercer Element es fa 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 la casa i/o de les activitats. 

Estem a la vostra total disposició. 

 

 

 

 

 

  


