TALLERS FAMILIARS MÓN ST BENET
JULIOL 2021
—

Dies

Hora

Activitat

10 i 11, 24 i 25 de juliol

12 h

Un clic al riu

3, 4 i 31 de juliol i 1 d’agost

12 h

Empatx d’estiu

17 i 18 de juliol

12 h

Delícies d’Alícia: receptes refrescants

Un clic al riu (de 6 a 12 anys)
Món Sant Benet està situat en un entorn natural singular. Us proposem una activitat de descoberta al riu
Llobregat i a la seva zona de ribera. Les fotografies d’una càmera col·locada al riu, que es dispara amb el
moviment, ens descobreixen la vida «secreta» a l’entorn d’aquest hàbitat. Durant l’activitat investigarem quins
animals i plantes s’amaguen al riu i com afecta la qualitat de l’aigua a la seva vida i a l’entorn
proper.
I prendrem consciència de la importància que té preservar els espais naturals que ens envolten.
*Aquesta és una activitat subjecta a les condicions meteorològiques. En cas que no es pogués realitzar l’organització es
reserva el dret de programar un altra activitat.
*Cal portar gorra, sandàlies que es puguin mullar i que vagin lligades i crema solar.

Empatx d’estiu (de 5 a 12 anys)
Voleu saber quines són les verdures, hortalisses i fruites que podem trobar a l’estiu? En aquest taller elaborarem unes delicioses receptes amb productes de temporada com la síndria, el carbassó que ens ajudaran
a conèixer diferents maneres de tastar els fruits del bon temps. Qui s’atreveix a preparar una deliciosa coca de
recapte?
Delícies d’Alícia: receptes refrescants (de 5 a 12 anys)
Ens posarem el davantal i farem diverses receptes refrescants per a l’estiu. Des de la cuina didàctica de la
Fundació Alícia, a més, de combatre la calor, aprendrem tècniques per menjar millor a través de divertides receptes basades en els bons hàbits alimentaris, gelats, gelatines i granissats ens esperen... Una
autèntica delícia!
Preu: 8,50€ (nens/es) i 4,00€ (adults)
A Món Sant Benet tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres el seu entorn únic i per això hem preparat totes les mesures sanitàries necessàries per garantir que pugueu gaudir de la visita amb la màxima tranquil·litat.

MÉS INFORMACIÓ:

—

Tel. 93 875 94 01
info@monstbenet.com
www.monstbenet.cat

Imprescindible fer reserva prèvia · Els nens han d’anar acompanyats d’un adult ·
L’organització es reserva el dret de canviar el taller si ho creu oportú · Durada 1h 30min ·

