
Can Mas és una casa de mitjans del S. XIV. Situada al bell mig de la 
serra del Garraf-Ordal, envoltada de grans pinedes i de camps de 
cirerers. 
Can Mas opta per la conservació de les arrels rurals que la 
caracteritzen utilitzant, com a base de les seves activitats, la vida de 
pagès.
A Can Mas, actuem de manera que l’infant sigui protagonista de les A Can Mas, actuem de manera que l’infant sigui protagonista de les 
activitats i se senti realitzat duent-les a terme. Són activitats que, de 
forma lúdica fan que no només es diverteixi sinó que aprengui com 
vivien els pagesos de temps passats i com s’organitzaven dins de les 
masies. Els nens i nenes aprendran tant l’organització dins de la casa 
com l’aprofitament que es feia dels recursos naturals, entenent així el 
respecte que es mereixen el bosc, els camps i el animals.
Tot aquest desenvolupament està guiat per un equip de monitors amb 
anys d’experiència i amb la titulació necessària per realitzar aquesta 
tasca.

Endinsa’t en el món rural del S. XX.



Activitats de descoberta:
Són les activitats que ens

faran descobrir el 

funcionament real de la 

casa, com poden ser el 

funcionament de la granja, la 

Jocs:
Tot jugant coneixerem

feines, jocs i tradicions de la 

vida del pagès. A més, 

ajudarem a enfortir la 

companyonia i el sentiment

Tallers:
Amb els tallers aprendrem la 

importància que tenen les 

nostres mans i la seva gran 

capacitat de transformar. A 

més, sempre es podranfuncionament de la granja, la 

visita a l’hort o l'excursió, on

veurem els diferents rastres 

d’animals i els camps de 

conreu de la zona. 

companyonia i el sentiment

de grup millorant el respecte 

als companys i fent a cada 

nen responsable del bon 

funcionament del grup.

més, sempre es podran

endur a casa una mostra del 

que hagin fet.



Si hi ha una data important en un poble, és la de la Festa Major.

A Can Mas volem recrear l’ambient de les festes tradicionals i donar-vos-les a conèixer 
de manera participativa i divertida.

Per això, us proposem les activitats següents:

• Aprendrem balls tradicionals de la mà de monitors que formen part de l’Esbart                                                
Dansaire de Torrelles.

• Muntarem una fira de productes artesanals.• Muntarem una fira de productes artesanals.

• Coneixerem tradicions paganes.

• Gaudirem d’un bon ball d’envelat.

Ens endinsarem i participarem en la màgia de les festes 

tradicionals.

Reviu les celebracions com és feia 

antigament!

*Colònies per C.M. i C.S.




