
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 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 passseria. 
Apreciar la tasca del passser i valorar-ne l’esforç.

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

PIRULETES

Es disngeixen les diferents 
varietats de xocolata (varietat de cacau, origen, 
fabricació) en estat sòlid o líquid. 

Objecus didàccs:
RRelacionar el conreu de les varietats de cacau en 
el món amb el clima, el mercat, les 
infraestructures...
DebDebatre sobre costums i tradicions de consum de 
xocolata en diferents parts del món. Treure 
conclusions dels mètodes d’explotació i comerç 
del cacau i la xocolata. Sensibilitzar-se en 
problemàca dels països productors i la seva 
tasca. 

          Taller sensorial
                   Duració 1 hora
          Preu 9€ per alumne
D        De 15 a 28 alumnes per reserva

TAST DE 
XOCOLATA

Per sorr sent un professional de la xocolata! S’elaboren 
diverses peces: una rajola, piruletes, bombons i roca 
ulitzant les tècniques bàsiques de la passseria 
catalana: treball amb motlle, amb mànega passsera, 
etc. 

Objecus didàccs: 
IdeIdenficar els elements relacionats amb la xocolata. 
Comentar el procés d’elaboració de la xocolata. 
Reconèixer i manipular aliments i estris de passseria. 
Apreciar l’ofici de passser i valorar l’esforç. Ser 
conscient de les tasques que els pares fan a casa. 

           Taller
           Duració 2 hores 
                      Preu 22€ per alumne
           De 15 a 28 alumnes per reserva

XOCOLATING!

Totes les acvitats es poden combinar amb una 
Visita Guiada.

ARTISTES DE LA 
XOCOLATA

CIÈNCIA I 
XOCOLATA


