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COLÒNIES: de 2 o 3 dies
EDATS: Cicle Inicial, Mitjà, Superior i ESO
ÈPOCA RECOMANADA: tot l’any
NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 212

ACTIVITAT

CARACTERÍSTIQUES

DESCRIPCIÓ

LES ACTIVITATS

Les colònies de la Festa Major ens pretenen acostar a aquests dies 
tan tradicionals de la nostra cultura. Es fa a través de jocs, tallers, 
balls i molts altres.

La dinamització de les activitats d’aquestes colònies anirà a càrrec 
de diferents personatges que ens aproparan a les festes.

L’elaboració de cada un dels tallers està pensada i realitzada per 
monitors/es coneixedors de cada tradició, implicats en col•lectius i 
associacions de diferents àmbits relacionats.

Les colònies seran conduïdes per personatges folklòrics com 
el bastoner, el casteller o el diable. Vine a viure la Festa Major, 
t’emportaràs els tallers i aquesta gran experiència cap a casa!

· Presentació de les colònies de la 
  Vila Mogent
· Taller del mocador, capgrossos, 
   màscara de diables
· Tallers de duina
· Activitats d’aventura, caracterització 
  i guerra de farina
· Castellers, timbalers, ball de bastons 
  i diables

· Torneig de la Vila Mogent i jocs   
  populars
· Excursió a l’església de Collsabadell
· Gimcana d’aigua, inflables i canó 
  d’escuma (segons època de l’any)
· Rumore Rumore (només C. Superior 
  i ESO)
· 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


