
TALLERS FAMILIARS MÓN ST BENET
SETEMBRE 2021
—

Dies

Delícies d’Alícia: receptes refrescants4 i 5 de setembre 12 h

Hora Activitat

Bon Aprofit!    18 i 19 de setembre  12 h

MÉS INFORMACIÓ:

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 ·

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

Expedient Ramon Casas: la musa robada 11 i 12 de setembre   12 h

Expedient Ramon Casas: la musa robada  (de 6 a 12 anys)
Ha tingut lloc un robatori al monestir! Un dels quadres més famosos del pintor modernista Ramon Casas ha estat robat. És 
un quadre especialment important on apareix la seva estimada musa, Júlia Peraire. Us proposem una gimcana carre-
gada de reptes i proves que us portarà a visitar els racons més amagats del monestir. Esteu preparats per 
construir un arc gòtic? Sabeu fabricar brúixoles i orientar-vos amb un mapa? Una aventura per viure-la en família!

—

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 ba-
sades 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 mesu-
res sanitàries necessàries per garantir que pugueu gaudir de la visita amb la màxima tranquil·litat.

Bon Aprofit! (de 5 a 12 anys)
A les neveres de totes les cases s’hi troben sobres de menjar i sovint no sabem què fer-ne. En aquest taller descobrirem 
tècniques i recursos per treure’n profit i elaborarem unes saboroses receptes. Bon profit ben aprofitat!

Setciències a la Cuina  (de 5 a 12 anys)
Afinem els sentits i esmolem les idees. En aquest taller trobarem respostes a tres preguntes impossibles que ens serviran per 
descobrir que, als nostres fogons un dia qualsevol, hi tenen lloc multitud de deliciosos fenòmens químics que fan de 
la cuina una eina màgica i sorprenent.

Setciències a la Cuina25 i 26 de setembre 12 h


