
ACTIVITATS D’ESTIU 2021
— 
El Servei Educatiu de Món 
Sant Benet durant l’estiu 
continua oferint activitats 
divertides i educatives, 
pensades especialment 
per a grups de nois i 
noies.

Setciències a la cuina
—
Afinem els sentits i esmolem les idees. En aquest taller resoldrem 
les respostes a tres preguntes impossibles que ens serviran per 
descobrir que, a dins la nostra cuina, un dia qualsevol, hi tenen 
lloc multitud de deliciosos fenòmens químics que fan de la cuina 
una eina màgica i sorprenent. I com a bons cuiners, acabarem 
fent un tast dels nostres experiments.

Edats: de 6 a 12 anys - Durada 90 min. - Preu: 7,00€

Més informació i reserves
—
T. 93 875 94 01
info@monstbenet.com
www.monstbenet.cat

—
Una mirada renovada 
per reviure la història 
i aprendre a 
menjar 
millor

Xics Lab
—
Els científics d’Alícia volen reinventar el món de les fruites i les 
verdures, però tenen un problema... se’ls ha acabat la imagina-
ció i necessiten la vostra ajuda! Per donar-los un cop de mà fa-
rem de petits científics tot jugant de maneres noves i sorprenents, 
experimentarem amb el món dels sentits, els gustos i les textures 
per ajudar-los a descobrir de quina manera ho poden fer. T’ho 
imagines?

Edats: de 3 a 5 anys - Durada 90 min. - Preu: 7,00€

Frescos de butxaca
—
Des dels grecs antics fins als artistes italians del barroc, la tècni-
ca del fresc ha estat utilitzada en multitud d’obres d’art; també 
en els murs de les esglésies romàniques medievals. Us convidem 
a descobrir aquesta tècnica mil·lenària i a posar-la en pràctica 
creant el nostre propi fresc amb autèntic morter de calç i pig-
ments professionals. I un cop tinguem l’obra acabada, podrem 
marxar a casa amb un bocí d’art a la butxaca. 

Edats: de 10 a 14 anys - Durada 90 min. - Preu: 8,00€

Altres tallers a escollir: Tallers del Monestir, Tallers d’Alicia, Tallers de l’entorn i Tallers dels horts.
I també visites al monestir: “Experiència Medieval” i “Experiència Modernista”.
Consulteu totes les opcions.


