La màgia de les colònies en un entorn excepcional

CASA DE COLÒNIES
PENYAFORT
| 100% Natura | 100% Educatiu | 100% Casolà | 100% Qualitat |

ESCOLA DE NATURA I CULTURA
www.colonies-penyafort.com | www.divertalia.cat

PRESENTACIÓ
Divertàlia és una empresa de serveis educatius i de lleure amb una llarga trajectòria i àmplia
experiència, dedicada a la programació i organització d’activitats didàctiques, culturals i de
lleure ubicada al Penedès.
Oferim un ampli i complet ventall de possibilitats a la casa de colònies de Penyafort.
Situada a Pontons, al bell mig de la comarca de l'Alt Penedès, la casa de colònies de
Penyafort és la primera casa construïda com a tal, de nova planta, a Catalunya i a Espanya.
Per les seves habitacions, passadissos, sales i terrenys de l’entorn hi han passat moltes
generacions que han viscut i s’ha deixat impregnar per la màgia de Penyafort. I és que, sense
cap mena de dubte, Penyafort és màgic!

Penyafort obre les seves portes a tots els
grups i col•lectius que hi vulguin fer
estada, tant a l’estiu com durant l’any; tant
de colònies com de trobades de tota
mena.
Aquesta és la realitat que és avui
Penyafort. Una casa de colònies en
constant renovació, oberta, acollidora, que
des del cor del Penedès ens espera per
fer-nos sentir la seva màgia. Penyafort és
molt més que lleure escolar.
Des de Divertàlia us oferim fer-hi tallers,
activitats d'un sol dia o bé gaudir d'unes
colònies excel·lents amb els nostres
diferents centrès d'interès. Oci familiar, de
grups i d'entitats entenent el lleure com
una oportunitat inclusiva, de proximitat i
de valors.

LA CASA DE COLÒNIES
La casa de colònies de Penyafort compta amb les següents característiques:

116 places
15 habitacions grans
Sala de tallers
Sala de mestres o de monitors
Infermeria
Cuina
Capella / Sala Polivalent
Megafonia, Televisió, vídeo DVD
Piscina + Zona d'estenedors
Zona Esportiva
Zona Lúdica per a infants
Llar de Foc
Menjador amb capacitat per a 150 persones

LA CASA DE COLÒNIES
La casa de colònies de Penyafort està distribuïda de la següent manera:

LA CASA DE COLÒNIES
Plànol exterior de l'entorn de la casa:

COLÒNIES A PENYAFORT
A continuació, us detallem tots els nostres centres d'interès que oferim a la Casa de Colònies de
Penyafort per a realitzar una estada de varis dies amb nosaltres. També podreu tenir en compte
els objectius educatius que es volen treballar en cadascuna de les activitats com també a quina
franja d’edat van adreçades.
Si alguna activitat o centre d’interès us agradés i estiguéssiu interessats en ampliar la
informació per tal d’acabar de solucionar dubtes, només ens ho heu de comentar i des de
Divertàlia ens posarem en contacte amb vosaltres per a realitzar-vos una visita i poder-vos
explicar tots els detalls de la vostra futura estada a la casa.

NATURA I
MEDI AMBIENT

LA VEREMA I LA
FIL·LOXERA

DIVERLANDIA

DE 0 A 12 ANYS

DE 3 A 12 ANYS

DE 0 A 12 ANYS

DE 0 A 8 ANYS

Cultura popular, gegants,
elements de foc, música,
gralles,...

Una estada que ens
ajudarà a conèixer la
natura

Conèixer la cultura
popular d'arreu de
Catalunya

Conscienciar de la
importància del medi
ambient

Fomentar la creativitat i
la imaginació dels infants

Himne, salutacions, menjars,
jocs i moltes curiositats

Potenciar la cultura
popular i tradicional

Respectar la flora i la
fauna que ens envolta

Aconseguir una vivència
amb el món de la verema

Encoratjar als nens a prendre
iniciatives, descobrir i crear

Combinació entre la festa
i l'aprenentatge,
estimulant la
multiculturalitat

Aprenentatge fent un ús
sostenible dels recursos
naturals

Conèixer la història de
la plaga de la fil·loxera al
Penedès

Estimular el treball en equip i
fomentar la creativitat
i la imaginació

CULTURA
POPULAR

Com es fa el vi? Què és un Una terra màgica habitada per
cep? Es trepitja el raïm?
una divertida tribu

COLÒNIES A PENYAFORT
cultura popular

Al nostre territori tenim una llarga i plena història de tradicions culturals. Per això, en
aquest fil conductor volem presentar i treballar la cultura popular de Catalunya.
El que ha passat és que els elements, figures i castellers de les festes majors d'arreu han
perdut l'essència de la cultura, les ganes de ballar, de sortir al carrer i de fer gresca i
cel·lebració. Per aquest motiu, buscant una figura típica i coneguda pels nens de la
població, ajudarem a recuperar aquest esperit de la cultura popular i descobrirem perquè
es va perdre...
Juntament amb tallers i activitats, com aprendre balls de les festes majors, poder
confeccionar manualment un cercolet, un pal de pastorets, una pandereta,..., conèixer les
diferents sintonies, els intruments més típics (gralla, tamborí i flabiol), quines diferències hi
ha entre balls, una mica de la seva història i mil detalls més!
Sempre enfocat des d'una vessant pedagògica i didàctica, però no oblidant mai que
jugant i experimentant és la millor manera d'aprendre.

Objectius pedagògics
- Potenciar la cultura popular i tradicional
- Conèixer la cultura popular d'arreu de Catalunya
- Combinar la festa amb l'aprenentatge
- Estimular l'intercanvi cultural
- Transmetre la nostra cultura, tradicions, festes i
llengua per generar sentiment de pertinença en un clima
de tolerància, convivència i respecte
- Reconèixer i explicar esdeveniments, jocs, símbols,
personatges, institucions,... que permetin identificar-se
amb les col·lectivitats del nostre país
Adreçat a nens i nenes de 0 a 12 anys

Ens atrevirem a ajudar a aquests personatges i molts més a recuperar les ganes de celebrar la nostra cultura
i ballar per la Festa Major? Combinació de tallers i activitats per gaudir d'unes colònies culturals ideals!

COLÒNIES A PENYAFORT
NATURA I MEDI AMBIENT

Amb aquest centre d'interès, es pretén potenciar la natura, conèixer-la i fer tallers emprant
el reciclatge com a eina fonamental per agafar consciència del medi natural que ens
envolta.
En la seva estada a Penyafort, els nens i les nenes podran viure moltes experiències
relacionades amb la natura i el medi ambient. Cada cop, la gent s'oblida més de la natura,
dels boscos i de tots els éssers que hi viuen. El que volem aconseguir és que els nens i
les nenes agafin consciència sobre la importància de mantenir el medi ambient i de
mostrar tot allò que la natura ens ofereix.
A través de diferents tallers i activitats, mostrarà com és la vida al bosc. Per fer un petit
tastet de les activitats que es realitzaran, faran un petit hort en un espai adequat, una ruta
d'orientació, transplantament d'arbres a la muntanya, tir amb arc, jocs de nit amb molta
emoció, aventures, diversió i moltes sorpreses més!

Objectius pedagògics
- Enriquir el coneixement i l'estimulació de la natura
- Vetllar per la millora i conservació de la natura que ens
envolta
- Conscienciar als infants de la importància del medi
ambient
- Potenciar les manualitats i la psicomotricitat, així com
la imaginació i la creativitat
- Respectar la flora i la fauna que ens envolta
- Ser coneixedors del medi on vivim i les seves
característiques
- Aprendre a fer un ús sostenible dels recursos naturals
Adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys
Amb aquest entranyable personatge, descobrirem tots els problemes que té el bosc i, el més important,
trobarem la manera de poder-lo ajudar!

COLÒNIES A PENYAFORT
LA VEREMA I LA FIL·LOXERA

Com es fa el vi? Què és un cep? Quines parts té? Es trepitja el raïm? I el most, què és?
Totes aquestes preguntes poden sorgir quan ens plantegem què és la verema. A través
d'un personatge molt i molt petit, la Sra. Fil·loxera, els infants podran conèixer una història
basada en l'agricultura penedesenca, la verema, els pagesos,...
La Sra. Fil·loxera, que fa temps, va formar part d'un gran imperi que, mica en mica, va
anar perdent força i poder.
Ella, que ja és gran, vol explicar la gran plaga de la fil·loxera i el perquè ho van fer.
Després d'aquell recull històric (explicat d'una forma ben divertida i dinàmica, a través del
teatre, presentacions i jocs) enfocarem totes les activitats de les colònies al tema
principal, la cultura penedesenca del vi i la verema.
A través d'aquest personatge, els infants realitzaran tot tipus de tallers de la verema, des
de conèixer les parts d'un cep, la vinya, la pagesia, trepitjar raïm i poder fer most. En cada
activitat que es realitzi, tindran notícies i instruccions del personatge principal que, tot i
que no es deixarà veure, hi estarà present en tot moment de les colònies.
Objectius pedagògics
- Conèixer la història de la plaga de la fil·loxera al
Penedès.
- Donar a conèixer la cultura de la verema, així com el
cep, el vi i la vinya
- Aconseguir una vivència personal amb el món de la
verema
- Diversió dels infants a través de tallers i activitats
vinculats amb el fil conductor
- Estimular el treball en equip, fomentar la creativitat i la
imaginació
Adreçat a nens i nenes de 0 a 12 anys

On està la nostra amiga? Tan i tan petita que només la sentiràs però que ens explicarà un munt d'històries i
aventures, acompanyades d'activitats vinculades amb la verema i el seu gran imperi: La Fil·loxera

COLÒNIES A PENYAFORT
DIVERLÀNDIA

Unes divertidíssimes colònies on l'infant, només baixar de l'autobús, coneixerà i formarà
part d'un món únic de diversió i de fantasia.
Diverlàndia és una terra màgica habitada per una divertidíssima i peculiar tribu que,
només arribar, farà partíceps a tots els nens i nenes.
Aprendran el seu himne, la nova salutació, nous menjars, nous jocs, inventarem un esport
nacional i coneixerem moltíssimes curiositats més que només podem trobar aquí, a
Diverlàndia.
Cada moment serà un divertit i inoblidable record per tots els visitants d'aquestes terres.

Objectius pedagògics
- Donar força elements d'animació a fi de treballar i
desenvolupar la imaginació de l'infant.
- Encoratjar als infants a prendre iniciatives, descobrir i
crear coses.
- Jugar, divertir-se i esbargir-se.
- Aprofitar al màxim les idees dels infants
- Fomentar la creativitat i la imaginació
Adreçat a nens i nenes de 0 a 8 anys

Cada moment serà únic, cada activitat especial, cada taller al·lucinant...la nova tribu us transportarà a un
món ple de diversió!

COLÒNIES A PENYAFORT
DISTRIBUCIÓ DE LES ACTIVITATS

COLÒNIES DE 2 DIES
2on dia

1er dia
ACTIVITAT MATÍ

Presentació del centre d'interès
+ joc de coneixença de la casa

ACTIVITAT TARDA

Activitat relacionada amb el
centre d'interès + Gimcana

ACTIVITAT NIT

Joc de nit de pistes
+ Ball de cel·lebració

Activitat Esportiva
+ Taller de Natura

COLÒNIES DE 3 DIES
1er dia
Presentació del centre d'interès
ACTIVITAT MATÍ
+ joc de coneixença de la casa
Activitat relacionada amb el
ACTIVITAT TARDA
centre d'interès + taller centrè
d'interès

ACTIVITAT NIT

Joc de Nit Mogut

2on dia
Descoberta de Natura
+ quadret herbari
Gimcana

Joc de Nit de Pistes
+ Ball de cel·lebració

3r dia
Activitat Esportiva
+ Taller de Natura

COLÒNIES A PENYAFORT
HORARI DE LES COLÒNIES DE PENYAFORT
1er dia
de 8h a 9h

2on dia

3r dia

Bon dia!

Bon dia!

ESMORZAR

ESMORZAR

de 9h a 10h
de 10h a 13h

Arribada a la casa,
presentació i instal·lació

Activitat de matí

de 13h a 13.30h

Temps lliure (a càrrec
dels/les mestres)

Temps lliure (a càrrec
dels/les mestres)

DINAR

DINAR

Activitat de matí
Temps lliure (a càrrec
dels/les mestres)

de 13.30h a 14.30h
de 14.30h a 15.45h

Temps lliure (a càrrec
dels monitors)

Temps lliure (a càrrec
dels monitors)

de 15.45h a 17h

Activitat de tarda

Activitat de tarda

BERENAR

BERENAR

de 17.30h a 19h

Activitat de tarda

Activitat de tarda

de 19h a 20.30h

Temps lliure (a càrrec
dels/les mestres)

Temps lliure (a càrrec
dels/les mestres)

SOPAR

SOPAR

Activitat de nit

Activitat de nit

A DORMIR

A DORMIR

de 17h a 17.30h

de 20.30h a 21.30h
de 21.30h a 23h
de 23h a 8h

DINAR
Temps lliure (a càrrec
dels monitors)

Comiat

ACTIVITATS D'UN DIA
Si vols passar un dia inoblidable a la Casa de Colònies de Penyafort, us oferim un seguit
d'activitats programades per edats i temporada que tenim preparades.
Aquestes visites ofereixen la possibilitat de passar el dia en un ambient diferent de l’habitual,
tot fent nous aprenentatges i descobertes. De les activitats que trobareu, podreu escollir les
que més s’adaptin als vostres objectius o les que trobeu més adients pel vostre grup de nens.

viu una experiència
ÚNICA!

ACTIVITATS D'UN DIA
Penyafort és molt més que una casa de colònies. Oferim tot un seguit d'activitats d'un dia
que ajuden a desenvolupar la psicomotricitat , potenciar la creativitat i la imaginació dels
infants. També oferim activitats de temporada (Nadal, Setmana Santa, la Castanyada, els
Bolets i la Tardor, per apropar-nos a conèixer les tradicions i la cultura catalana. Les rutes
de natura, el senderisme i les curses d'orientació tenen com a objectiu enriquir el
coneixement i l'estimulació pels entorns i per la natura. Viu una experiència única amb
nosaltres!

+

Rutes de Natura

Activitats de Temporada

+

Senderisme

+

MOLT

+

QUE LLEURE

Tallers

+

Cursa d'Orientació

+

COM ARRIBAR-HI?
Casa de Colònies de Penyafort
Molí de Baix s/n
08738 Pontons (Alt Penedès)
Barcelona (78 Km)
Tarragona (50 Km)
Vilafranca del Penedès (19 Km)

Espai Lleure Divertàlia
c/ Vídua Almirall 2. Vilafranca del Penedès (Barcelona)
93.380.53.97
colonies@divertalia.cat
www.divertalia.cat

