
El preu inclou:

•	 Pensions completes
•	 Allotjament en dormitoris de 4 i 6  

xiquets
•	 Activitats de medi ambient. (ratio 1 

monitor/12 xiquets)
•	 Activitats de temps lliure (1/18) 
•	 Material de totes les activitats

Data límit d’inscripció:
20 de juny

Per a més informació i per a reservar, 
telefoneu al 96 315 77 99 (Pregunteu 
per Pepa Alòs de dilluns a divendres de 
9h a 14:00h) o envieu correu electrònic a 
pepa@octubre.cat

Octubre Centre de Cultura Contemporània
Sant Ferran, 12 - 46001 - València

96 315 77 99 - info@octubre.cat

www.acpv.cat 
www.octubre.cat



EL MAS DE NOGUERA

ACTIVITATS

OBJETIUS

El Mas de Noguera és una iniciativa d’economia social, d’un 
grup de persones que desitgen recuperar les activitats tra-
dicionals alhora que busquem nous camins pel desenvolupa-
ment de les zones rurals.
El Mas de Noguera està situat entre les comarques castello-
nenques de l’Alt Palància i de l’Alt Millars. Per la vall del riu Pa-
lància es va establir ja pels primers pobladors de la zona una 
important via de comunicació entre les planes costaneres va-
lencianes i el nord-est de la península.
És una zona de muntanya, amb fi tes que arriben als 1618 me-
tres, tot i la seua proximitat a la mar. Al voltant d’una antiga 
masia s’han anat ubicant les diferents instal·lacions del Mas de 
Noguera. Alberg, vivenda, menjador, cuina, rebosts, forn, for-
matgeria, oficines, tallers, sales d’activitats, etc. es reparteixen 
en tres edificis.
Junt a elles, les diferents granges, els equipaments per a pro-
duir energies a partir de fonts renovables, els camps de con-
reu, les infraestructures per a un bon ús de l’aigua, etc. Al seu 
entorn natural podem trobar diverses fonts, un bosc medite-
rrani, una cova càrstica (Cova Cerdanya), les restes d’una mina 
ibera, un entramat de sendes i un munt d’atractius que conver-
teixen al Mas de Noguera en un espai únic i ple de sorpreses 
per descobrir.

Les activitats que es realitzen durant aquestes estades d’estiu 
estan relacionades amb l’educació  ambiental, tot i que tenen 
un sentit més lúdic i divertit:
Jocs, activitats a l’aire lliure, excursions a la muntanya, bivac, 
senderisme, excursió a la Mina de Ferro ibera, a la font de 
“Pantorrilla” i bany al riu Millars. En conjunt llocs amb especial 
atractiu i ben conservades en les quals passa-s’ho bé porta 
implícit l’aprenentatge sobre el seu ús i conservació.
Realitzarem tallers on poden desenvolupar la seua creativitat 
a partir de l’ús de materials reciclats, pintures ecològiques, etc.
Treballarem costum i patrimoni immaterial: Jocs tradicionals, 
bany a la bassa, el nostre cançoner popular, danses tradicio-
nals, històries i llegendes, festa de la collita...
Farem treballs artesans: teler, vímet, espart, terrisseria, cuir 
i joncs.
Transformarem aliments: forn tradicional, làctics i conserves.
No faltarà l’animació, que a les nits d’estiu de lluna plena es 
desenvolupen amb tot el seu resplendor: revetlles, mercats 
medievals, etc.

Els objectius generals d’aquestes colònies són:
•	 Investigar i experimentar la vida al món rural a una masia del 

País Valencià per valorar els seus beneficis en la nostra so-
cietat actual.

•	 Promoure la nostra llengua entre els xiquets.
•	 Conèixer i utilitzar vocabulari específic del món rural i natural.
•	 Construir coneixements per fomentar conductes respectuo-

ses amb el medi.
•	 Interioritzar la importància de les activitats per a promoure 

la responsabilitat i entendre les conseqüències de les seues 
accions.

•	 Desenvolupar actituds positives per al medi aplicables al seu 
entorn quotidià.

•	 Fomentar valor s com el treball en equip, la cooperació, el 
respecte, la solidaritat, el compromís i la participació.

•	 Aprendre a organitzat de forma autònoma un conjunt de 
tasques per a complir uns objectius establerts.

•	 Gaudir de l’experiència de conviure a un entorn natural i ru-
ral.

•	 Potenciar les habilitats socials, artístiques i emocionals a tra-
vés del joc i les experiències viscudes.


