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El Museu de la Xocolata de 
Barcelona és, sens dubte, 
el museu més dolç de la 
ciutat comtal. El museu 
pretén treballar per 
convertir-se en referència 
internacional de la seva 
temàtica. 
 
A més de l’opció de només 
entrada al museu, es 
poden fer les següents 
activitats: 

 
 
 
 
ACTIVITATS CURS 2010-2011 -GRUPS ESCOLARS-  
 
1) ARTISTES DE LA XOCOLATA 
 

Edat: 4 a 12 anys 
Tipologia Activitat: taller 
Descripció: crear una figura 
de xocolata a partir de 
l’explicació de l’origen, 
característiques i la 
manipulació de la xocolata. 
Horaris: de dilluns a dissabte 
de 10 a 19h. Diumenges i 
festius de 10 a 15h 
Duració: 1h 
Nº participants: 15-25 pax per 
grup 
Observacions: és necessària 
inscripció prèvia 
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2) TAST DE XOCOLATA 
 
Edat: a partir de 16 anys 
Tipologia Activitat: altres 
Descripció: aprendrem a distingir quatre varietats diferents de xocolata, 
les seves característique si com les hem de tastar 
Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 
15h 
Duració:1h 
Nº participants: 15-25 pax per grup 
Observacions: és necessària inscripció prèvia 
 
 
3) EL MÓN DOLÇ DE LA XISPETA DE CACAU 
 
Edat: de 3 a 6 anys 
Tipologia Activitat: visita dinamitzada 
Descripció: La Xispeta de Cacau ens endinsarà en el món màgic d el a 
xocolata a través del conte i del joc. 
Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 
15h 
Duració: 1h 
Nº participants: 15-25 pax per grup 
Observacions: és necessària inscripció prèvia 
 
4) ARTISTES DE LA XOCOLATA + EL MÓN DOLÇ DE LA XISPETA DE 
CACAU 
 
Edat: de 3 a 6 anys 
Tipologia Activitat: taller + visita dinamitzada 
Descripció: combinació de les dues activitats 
Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 
15h 
Duració: 2h 
Nº participants: 15-25 pax per grup 
Observacions: és necessària inscripció prèvia 
 
5) FES DE PASTISSER 
 
Edat: de 6 a 12 anys 
Tipologia Activitat: taller 
Descripció: aprendre les nocions bàsiques de la Pastisseria pre elaborar 
els nostres postres. 
Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 
15h 
Duració: 2h 
Nº participants: 15 pax per grup 
Observacions: és necessària inscripció prèvia 
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6) TALLER DE PIRULETES 
 
Edat: a partir dels 10 anys 
Tipologia Activitat: taller 
Descripció: aprendrem a fer les piruletes més originals i divertides. 
Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 
15h 
Duració: 2h 
Nº participants: 15 pax per grup 
Observacions: és necessària inscripció prèvia 
 
7) VISITA GUIADA 
 
Edat: a partir dels 16 anys 
Tipologia Activitat: altres 
Descripció: visita al Museu amb un aguia que profunditza en l’origen del 
cacau, tradicions catalanes o figures de xocolata exposades al Museu. 
Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 
15h 
Duració: 1h 
Nº participants: 15-25 pax per grup 
Observacions: és necessària inscripció prèvia 
 
8) QUIN CACAU! (FESTA ANIVERSARI) 
 
Edat: de 4 a 10 anys 
Tipologia Activitat: visita dinamitzada 
Descripció: taller sobre la xocolata, visita dramatizada al Museu i 
berenar amb xocolata i melindros. 
Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 19h. Diumenges i festius de 10 a 
15h 
Duració: 2h 
Nº participants: 15-25 pax per grup 
Observacions: és necessària inscripció prèvia 
 
SERVEIS ADDICIONALS DEL MUSEU 
 
El Museu disposa, a més, dels següents serveis: 
• Servei de visites comentades 
• Servei d’activitats escolars 
• Servei de visites per a grups turístics 
• Programació d’activitats d’animació infantil 
• Programació de cursos de divulgació, seminaris i conferències 
• Centre de documentació de la xocolata 
• Xocolateria – Cafeteria i botiga 


