
 

 
Fem d'arquitectes (taller plàstic) de 5 a 13 anys En aquest taller fareu de minuciosos arquitectes i dissenyareu una 

maqueta de les Escoles Provisionals de la Sagrada Família tot seguint l'estil gaudinià. Un taller ideal per explorar la vostra 

creativitat utilitzant materials diversos. Després del taller, us proposem una visita pel terrat i per les golfes de La 

Pedrera. Dies: 5 d’abril, 3 de maig i 24 de juny  

 

Indiana Stones: Explorem! (visita dinamitzada) de 5 a 13 anys Us convertireu en exploradors temeraris com l'Indiana 

Jones i descobrireu tots els racons de La Pedrera a través d'activitats pels diversos espais de l'edifici. Amb aquesta visita 

dinamitzada veureu de manera molt divertida i amena l'edifici de l'Antoni Gaudí. Us hi esperem, exploradors! Dies: 12, 18 i 

21 d’abril, 1, 10 i 24 de maig i 7, 21 i 28 de juny 

 

Badalots embadalits! (taller plàstic) de 5 a 13 anys Us agrada dibuixar i pintar? Coneixeu els badalots de La Pedrera? 

En aquest taller us proposem que us disfresseu de pintors modernistes i que dibuixeu i pinteu el vostre badalot. Pujareu a 

dibuixar al terrat de La Pedrera i tot seguit anireu a l'entresòl per tal de pintar amb temperes o ceres la vostra obra. Prepareu 

boines, bigotis, pinzells i arremangueu-vos, que ha arribat l'hora de pintar! Dies: 17 d’abril i 17 de maig 

 

Fa 100 anys, La Pedrera (visita dinamitzada) de 5 a 13 anys  Fareu un viatge en el temps i visitareu els diferents espais 

de La Pedrera tot coneixent a fons la gent que hi vivia, que hi treballava, etc. El fil conductor de la visita serà un joc de 

pistes, i si contesteu bé cada una de les proves (que de ben segur que ho fareu), podreu convertir-vos en veritables 

personatges d'inicis del segle XX! Dies: 19 d’abril i 31 de maig 

 

Operació Gaudí (taller audiovisual) de 7 a 13 anys Sabeu que encara hi ha una pila de secrets per descobrir sobre la vida 

de Gaudí? Donareu un cop de mà a dos investigadors professionals que fa anys que treballen en el que anomenen 

l'Operació Gaudí. Registrareu de cap a peus l'obrador d'Antoni Gaudí per trobar pistes i resoldre el cas, i per fer-ho, 

comptareu amb mètodes de tecnologia punta. Després del taller, us proposem una visita pel terrat i per les golfes de La 

Pedrera. Us hi apunteu? Dies: 26 d’abril i 14 de juny 

 

III Festa Pallasso a partir de 3 anys Tot un dia dedicat a la temàtica clown en què les famílies podran trobar espectacles, 

jocs, contacontes, tallers, un racó de lectura, etc. 
Dia: 25 de maig (Venda anticipada a www.lapedrera.com i a taquilles de La Pedrera 
 

 

 

Informació:  902.202.138 · reserves@lapedrera.com · www.lapedrera.com 
 



 

 
 

Llepolies de Sant Benet de 5 a 15 anys Elaborarem dues receptes medievals ideals per acabar amb la panxa ben 

plena. D’una banda, les casquetes, una recepta extreta del  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: 5 i 6 d’abril 
 

 

Carmanyola i entrepà de 5 a 15 anys Per anar ben preparats a l’escola i a la feina  

us proposem un taller àgil i divertit on podrem elaborar receptes d’entrepans saludables i  

també alguns dinar de carmanyola. La mandra i la falta de temps ja no seran una excusa  

per portar una bona carmanyola!  Dies: 12 i 13 d’abril, 31 de maig i 1 de juny 

 

 

Decorem amb xocolata de 5 a 12 anys Taller de cuina en el que crearem les nostres 

pròpies decoracions per a la mona de Pasqua a base de xocolata i altres productes.  

Dies: 18, 19 i 20 d’abril 

 

 

De l’hort al plat de 5 a 15 anys Taller participatiu de cuina que pretén acostar els 

productes de temporada a la nostra taula. Anirem a l’hort ecològic a collir els productes i  

després aprendrem a cuinar-los. Finalment, es podrà fer un tast dels plats que hem preparat. 

Dies: 26 i 27 d’abril, 24 i 25 de maig i 14 i 15 de juny 

 

 

Per llepar-se'n els dits de 5 a 12 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: 10 i 11 de maig i 7 i 8 de juny 

 

 

Roda el món i torna al Born de 9 a 14 anys Quan Cristòfol 

Colom va arribar al que avui dia és Amèrica poc s’imaginava que el  

seu descobriment tingués tantes implicacions. D’allà ens en van arribar 

nous productes que revolucionaren les cuines de mitja Europa.  

Us proposem conèixer els sabors que van sorprendre els paladars  

europeus de l’època moderna elaborant unes receptes que sense  

l’aventura de Colom no haurien estat mai possibles. Dies:  17 i 18 de maig i 

21 i 22 de juny 

 

 

Les delícies d’Alícia: receptes refrescants de 5 a 15 anys Ens posarem el davantal i farem diverses receptes 

refrescants per a l’estiu: gelats, orxata i granissats. 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. Una 

autèntica delícia!  Dies: 28 i 29 de juny 
 

 

 

 

Informació:  93.875.94.01 · info@monstbenet.com · www.monstbenet.com 

 

 

 



 

 

NOVETAT!!! La visita dels menuts (visita familiar) Coneixerem la història del pirata de les salines Xeic Tu 

Xic Mano, veurem aus fascinants com els flamencs i practicarem activitats tradicionals úniques del Delta de l’Ebre com tirar 

el rall o navegar amb pontona. Veniu a gaudir amb tota la família de MónNatura Delta de l’Ebre! Dies: Tots els dissabtes i 

diumenges 

 

 

 

 

 

Informació: 977.053.801 · info@monnaturadelta.com · www.monnaturadelta.com 

 

 

   
 

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 reserva prèvia. 

 

 


