ACTIVITATS FAMILIARS
OCTUBRE - NOVEMBRE – DESEMBRE
Us proposem un seguit d'activitats familiars pels caps de setmana, que us permetran
compartir experiències divertides i lúdiques entre pares i fills:

LA PEDRERA

Fem d’arquitectes! de 7 a 12 anys
Des d'una habitació secreta viatjarem en el passat per saber quins
elements naturals van inspirar a Gaudí i quins reptes arquitectònics es
va trobar a La Pedrera.
Dies: 5 d’octubre i 2 de novembre

Operació Gaudí de 7 a 12 anys
Durem a terme una investigació exhaustiva en l’obrador per intentar
trobar una obra inèdita del genial arquitecte Antoni Gaudí.
Dies: 12 d’octubre i 9 de novembre

Fa 100 anys, La Pedrera de 7 a 12 anys
A través de jocs, representacions i indumentària de l’època, coneixerem els grups socials que
passejaven per la Barcelona del 1900:els burgesos, els artistes, els menestrals i els obrers.
Dies: 19 d’octubre i 16 de novembre

Indiana Stones: Explorem! de 5 a 12 anys
Ens convertirem en Indiana Stones per observar la natura que es
respira als espais de La Pedrera explorant cada un dels seus racons.
Dies: 26 d’octubre i 23 de novembre

Cicle de prop (concert familiar) a partir de 3 anys
The Pinker Tones presentaran en directe el seu llibre/CD “Rolf & Flor” en un espectacle acústic per a
tota la família on, a més de cantar les cançons de l’àlbum, expliquen aquesta entretinguda història amb
l’ajuda de les il·lustracions en directe de Miguel Gallardo, un dels mestres indiscutibles del còmic
barceloní des dels anys 80.
Dia: 27 d’octubre (Venda anticipada a www.lapedrera.com i a taquilles de La Pedrera)

Badalots embadalits! de 5 a 12 anys
Descobrirem els grans artistes del Modernisme i ens
convertirem en un pintor, com Santiago Rusiñol o Ramon Casas.
Els badalots de La Pedrera seran l’escenari dels dibuixos que
representarem damunt del paper.
Dies: 1 i 30 de novembre

Un cau de mil secrets (musical) a partir de 8 anys
El musical de La Pedrera, amb música de Joan Vives i lletra de Piti Español. La història i les cançons
inspirades en l’obra de Gaudí, portaran petits i grans a viure una experiència fantàstica a la Casa Milà,
que ens farà anar i venir de l’actualitat a la Barcelona de principis del segle XX. La bellesa del nostre
patrimoni ens conduirà a observar les coses per poder anar més enllà de les aparences i aprofundir en
aspectes com el respecte a la diferència, madurar en responsabilitat i, sobretot, fer-ho
desenfadadament a través de la música.
Dies: 10, 16, 17, 23, 24, 30 de novembre i 1 de desembre (Venda anticipada a www.lapedrera.com i a
taquilles de La Pedrera)

Una sopa de pedres per Nadal de 4 a 12 anys
El tret de sortida del taller el donarà la lectura d’un conte
nadalenc ambientat a La Pedrera de principi del segle XX.
Una història basada en el conte La sopa de pedres, però
adaptat exclusivament per aquesta ocasió. Un taller plàstic
ens permetrà elaborar uns personatges amb els que
representarem aquesta història.
Dies: 6, 7, 14, 21, 23, 24, 27, 28 i 31 de desembre

La màgia del Nadal a La Pedrera a partir de 3 anys
La Pedrera us convida a gaudir en família de tot un seguit d’activitats nadalenques: tallers, contes,
espectacles de màgia i música!
Dia: 30 de desembre (Venda anticipada a www.lapedrera.com i a taquilles de La Pedrera)

Informació: 902.202.138 · reserves@lapedrera.com · www.lapedrera.com
Consulteu els horaris de les activitats. Els nens han d'anar acompanyats d'un adult. Cal un mínim de 8 inscrits per
cada taller. L'organització es reserva el dret de canviar el taller si ho creu oportú. Imprescindible reserva prèvia.

MÓN ST BENET
És temps d’olives de 5 a 12 anys
Des de sempre el conreu d’olives ha estat molt arrelat a la nostra terra, per això en collirem i
aprendrem quina és la millor manera per conservar-les i tenir-ne tot l’any. Tot seguit esmorzarem.
“Tres olives en un brot, any de tot!”.
Dia: 5 d’octubre
Dolços de tardor de 5 a 15 anys
A la cuina d’Alícia elaborarem receptes dolces aprofitant els fruits que ens
arriben amb els primers freds: castanyes, ametlles, nous, figues seques,
moniatos... I els combinarem amb altres productes com la xocolata, les
melmelades o el codonyat.
Dies: 12, 13, 19 i 20 d’octubre i 2, 3, 16 i 17 de novembre
Carmanyola i entrepà de 5 a 15 anys
Comença un nou curs i per anar ben preparats a escola us proposem un
taller àgil i divertit on podrem elaborar receptes d’entrepans saludables i també alguns dinars de
carmanyola. La mandra i la falta de temps ja no seran una excusa per portar una bona carmanyola a
l’escola o a la feina!
Dies: 26 i 27 d’octubre
El camí de les ànimes de 5 a 12 anys
El temps de les ànimes s’acosta i Tots Sants ja és aquí. Amb aquesta gimcana familiar superarem
diverses proves tot descobrint secrets i curiositats de la zona de l’Angle, poblada d’ànimes des de fa
més de mil anys.
Dies: 1, 9 i 10 de novembre
Llepolies de Sant Benet de 5 a 15 anys
Elaborarem dues receptes medievals molt adequades per els àpats típics de tardor. D’una banda, les
casquetes, una recepta extreta del llibre de Sent Soví que consisteix en una galeta farcida de fruits
secs. De l’altra, s’elabora mató, un dels productes més tradicionals de casa
nostra.
Dies: 23, 24 de novembre i 14, 15 de desembre
Per llepar-se’n els dits de 5 a 15 anys
Qui sap fer un pastís de pastanaga en 5min? Us proposem un taller on coneixerem els secrets de l’alimentació saludable i amb l’ajuda del monitor elaborarem
una sèrie de receptes ràpides i assequibles per a tothom, des de l’esmorzar
fins al sopar. Un taller participatiu on els nois i noies prenen contacte amb la
cuina i els pares descobreixen alguns trucs que els poden ajudar en el dia a dia.
Dies: 30 de novembre i 1, 6, 28 i 29 de desembre
Dolços de Nadal de 5 a 15 anys
Us convidem a la cuina de la Fundació Alícia on podrem elaborar unes galetes de mantega i gingebre
amb unes formes molt especials. En farem la massa, l’estendrem a les plates i les posarem al forn. Un
cop refredades les decorarem amb xocolata, sucre i altres gormanderies de manera que tots puguem
marxar a casa amb la nostra galeta.
Dies: 7, 8, 21 i 22 de desembre
Informació: 93.875.94.01 · info@monstbenet.com · www.monstbenet.com.
Consulteu els horaris de les activitats. Els nens han d'anar acompanyats d'un adult. Cal un mínim de 8 inscrits per
cada taller. L'organització es reserva el dret de canviar el taller si ho creu oportú. Imprescindible reserva prèvia.

MÓN NATURA DELTA DE L’EBRE

Els ous de Pepa de 4 a 12 anys
Pepa, un flamenc femella del Delta una mica despistada ha post diferents ous a MónNatura Delta i ara
no recorda on són. Ens podeu ajudar a trobar els nius? Si aconseguiu trobar els ous de Pepa els podreu
personalitzar. Animeu-vos a buscar els ous de Pepa!
Dies: 5, 26 d’octubre i 16 de novembre

L’ocell que ha perdut la memòria de 4 a 10 anys
La Laura ha trobat un ocell que ha perdut la memòria i ens
demana ajuda perquè pugui tornar amb la seva família i els
seus amics. Haurem de descobrir com es diu l’ocell, què menja,
quina edat té i on viu!
Dies: 19 d’octubre i 6 de desembre

L’espavilat del Delta de 4 a 12 anys
Gimcana participativa on cada grup haurà d’aconseguir la quantitat de sal adequada per comprar un
viatge amb una barca de perxar. Aquesta sal només es podrà adquirir superant unes proves que
demostraran si sou bons coneixedors del Delta; amb temàtiques
com les birles, aus, perxa, orientació arts de pesca, peixos...
Dies: 1 i 23 de novembre

L’art de la pesca de 7 a 12 anys
L’Emilio, un pescador molt bromista, ens ha amagat els baguls
on guardem els ralls. Si aconseguim resoldre uns trencaclosques
sobre arts de pesca tradicional del Delta, ens donarà les pistes
per trobar-los! Veniu a practicar el llançament de rall, un art de pesca tradicional del Delta!
Dies: 9 i 30 de novembre

Informació: 977.053.801 · info@monnaturadelta.com · www.monnaturadelta.com
Consulteu els horaris de les activitats. Els nens han d'anar acompanyats d'un adult. Cal un mínim de 8 inscrits per
cada taller. L'organització es reserva el dret de canviar el taller si ho creu oportú. Imprescindible reserva prèvia.

MÓN NATURA PIRINEUS
Fauna dels Pirineus Visita al Centre de fauna per estar en contacte amb la fauna salvatge dels
Pirineus, com el linx, teixons, cabirols...

Viatja per les galàxies: Activitat a l’observatori que permet fer una
mirada al cosmos i gaudir d’unes espectaculars vistes de totes les
constel·lacions i cossos celestes.

Descobreix l’edifici viu: Visita a l’edifici bioclimàtic, per veure com
s’integra en el paisatge, respectant l’entorn i aprofitant els recursos del
medi.

Mai tant que plogue!: Activitats pels dies de pluja,
com El laboratori de la fauna i Taller de pintura al
tremp.

Informació: 973.626.722 · monnaturapirineus@fcatalunyalapedrera.com · www.monnaturapirineus.com
Consulteu els horaris de les activitats. Els nens han d'anar acompanyats d'un adult. L'organització es reserva el dret
de canviar el taller si ho creu oportú. Imprescindible reserva prèvia.

