
Visita al museu amb una guia que
aprofundeix en l’origen del cacau, 
el procés de fabricació de la xocolata, 
les tradicions catalanes i de les carac-
terísques de les figures de xocolata exposades al 
museu. 

Objecus didàccs:Objecus didàccs:
AnalitAnalitzar els canvis que ha pat la xocolata. 
Relacionar la història del cacau amb les tradicions 
actuals. Interpretar el món de la xocolata. Comentar 
anècdotes i històries precolombines. Formular 
qüesons i suposicions entorn de la història. Debatre 
sobre tradicions angues i modernes. Ser conscients 
del paper dels agricultors i productors de cacau i 
xoxocolata. Solidaritzar-se amb cultures i pobles 
diversos.   

Visita guiada
Duració 1 hora 

Preu 7,50€ per alumne
De 15 a 28 alumnes per reserva

VISITA GUIADA
En aquesta acvitat s’elaboren 
piruletes de xocolata negra, 
amb llet i blanca, ulitzant una 
eina eina comuna en passseria: la mànega de 
passsera. Després. Es poden decorar amb 
espècies, fruita fresca i seca, creant piruletes 
diverdes i originals. Inclou una visita guiada de 30 
minuts al museu. 

Objecus didàccs:
IdeIdenficar els elements relacionats amb la xocolata 
i comentar el procés d’elaboració. Reconèixer i 
manipular els elements i estris de cuina i 
passseria. Apreciar la tasca de passser i 
valorar-ne l’esforç.

           Taller
           Duració 1 hora i mitja 
                     Preu 19€ per alumne
           De 15 a 28 alumnes per reserva

PIRULETES

Durant el taller s’aprenen 
les nocions bàsiques sobre la  
passseria per poder elaborar,
seguint una recepta, les nostres própies 
magdalenes.  

Objecus didàccs:
Seguir els passos per elaborar una reSeguir els passos per elaborar una recepta. 
Respectar els companys i el material. 
Mostrar iniciava i autonomía. 

            Taller
          Duració  2 hores
          Preu: 17€ per alumne
         De 15 a 28 alumnes per reserva

FES DE 
PASTISSER

Dividits en maies i asteques, els alumnes són els 
parcipants d’un joc fabulós que té com a fil 
conductor la història i el procés de fabricació de la 
xocolata.

Objecus didàccs:
AnalitAnalitzar els canvis que ha pat la xocolata. 
Relacionar la història del cacau amb la llegenda. 
Interpretar llegendes precolombines. Formular 
qüesons i suposicions entorn de la història. 
Debatre sobre tradicions i costums ancs. Gaudir de 
la interpretació de la història. Cooperar en el joc i 
parcipar-hi acvament. 
                      Joc de pistes
           Duració 1 hora
           Preu 8,50€ per alumne
           De 15 a 28 alumnes per reserva

DESCOBRIDORS 
DEL CACAU

Amb una prèvia explicació de l’arbre del cacau, del 
procés de fabricació i dels ingredients de la 
xocolata, s’aprendran les tècniques bàsiques per 
manipular la xocolata de la manera més dolça!

Objecus didàccs:
IdeIdenficar diferents elements relacionats amb la 
xocolata. Comentar el procés d’elaboració de la 
xocolata. Reconèixer els elements i estris de 
passseria. Confeccionar una figura de xocolata. 
Apreciar la tasca de passser i valorar-ne l’esforç, 
Delectar-se amb l’olor i el gust de la xocolata. 

             Taller
                        Duració 1 hora
             Preu 8,50€ per alumne
             De 15 a 28 alumnes per reserva

Totes les acvitats es poden combinar amb una 
Visita Guiada o un Descobridors del cacau. 

ARTISTES DE LA 
XOCOLATA

Experimentem, en un context cienfic la 
importància de la ciència en la manipulació de la 
xocolata (flotació, solidificació i esquitxos). Es 
manipula la xocolata per observar els canvis 
d’estat. Els parcipants coneixen, a través de 
l’explicació i el contacte d’aquest aliment com a un 
ventall de perspecves interessants sobre el món 
de la de la xocolata i els seus components. 

Objecus didàccs:
Vincular coneixements de l’àmbit cienfic amb la 
xocolata. Fer un taller educau, pràcc i divert. 
Jugar amb els canvis d’estat de la xocolata. 
          Taller
          Duració 1 hora
          Preu 8€ per alumne
          De 15 a 28 alumnes per reserva

CIÈNCIA I 
XOCOLATA


