
Com vivien els nostres avis
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COLÒNIES: de 2 o 3 dies
EDATS: Cicle Infantil, Inicial, Mitjà i Superior
ÈPOCA RECOMANADA: tot l’any
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 212

ACTIVITAT

CARACTERÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ

LES ACTIVITATS

Aquestes colònies pretenen 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 contextualitzat en la vida a pagès (ideal 
pel nostre entorn i instal•lacions). La manera serà la de combinar 
tallers i activitats dinàmiques. Comptarem amb la presència de 
personatges (com per exemple el pagès/a); 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.

· Presentació de les colònies
· Gimcana de jocs tradicionals
· Danses tradicionals
· Plantes aromàtiques i medicinals
· Taller de la bossa d’olor
· Taller de cuina 
  (magdalenes-pa-coca de sucre)
· Treballem l’hort
· Excursió a les vinyes
· Guerra de farina
· Rumore Rumore (només C. Superior)
· Joc de nit i/o discoteca

· Treballem amb monitoratge titulat en el món 
del lleure

· Cada grup té un coordinador/a per estar en 
contacte amb els/les professors/es

· Les activitats de les sortides i colònies estan 
assegurades amb la nostra RCO i l’assegurança 
d’accidents

· Recomanem portar roba còmoda. En previsió 
del temps: roba d’abric, capelina o crema solar 
i gorra

· El llistat d’activitats s’adaptarà en funció dels 
dies d’estada, cicles i volums del grup

 OBSERVACIONS

 HORARI de 2 o 3 DIES, 1 o 2 NITS

Mob. 610 401 417
Tel. 93 841 26 00
llinars@maristes.cat
www.maristes.cat/mogent
      Casa colònies Mogent
      @mogentllinars

 INFORMACIÓ I RESERVES
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DIA 1
Fins a les 10.30: Arribada del grup
10.30-11: Esmorzar i presentació colònies
11-13.30: 1r torn activitats
13.30-14.30: Dinar
14.30-16: Temps lliure
16-18: 2n torn activitats
18-18.15: Berenar
18.15-20.30: Temps lliure
20.30-21.30: Sopar
21.30-23.30: Joc de nit i/o Discoteca
23.30: Dormir

DIA 2 (en cas de fer 2 nits)
8.45-9: Recollida de motxiles i habitacions
9-10: Esmorzar
10-13.30: 3r torn activitats
13.30-14.30: Dinar
14.30-16: Temps lliure
16-18: 4rt torn activitats
18-18.15: Berenar
18.15-20.30: Temps lliure
20.30-21.30: Sopar
21.30-23.30: Joc de nit /Discoteca
23.30: Dormir

DIA 3 (DIA 2, en cas de fer 1 nit)
8.45-9: Recollida de motxiles i habitacions
9-10: Esmorzar
10-13.30: 5è torn activitats
13.30-14.30: Dinar i comiat
14.30: Temps lliure fins arribada de l’autocar


