
 
 

 
 

 

 

  
PASTISSERIA  KESSLER GALIMANY, des de 1950. c/ de Sants, 53  

La pastisseria catalana contribueix a mantenir i promoure aquest tret diferencial del 

nostre país. Amb aquesta visita us convidem a endinsar-vos en el món dels mestres 

pastissers tradicionals tot realitzant un conjunt d’activitats que permetran despertar 

la nostra sensibilitat i creativitat. 

Activitat adreçada a: educació infantil i primària. 
Durada de l’activitat: 1 h 30 min. 

 

Objectius de l’activitat: 
 Conèixer les característiques de 

l’establiment on us trobeu i dels productes 
que s’hi venen. 

 Conèixer el calendari de diades tradicionals 
catalanes. 

 Aprendre les nocions bàsiques de la 
pastisseria catalana.  

Continguts: 
 Botiga: 

Visita comentada a l’espai destinat a la 
venda. Característiques de l’establiment i de 
l’ofici de pastisser. Relació de la pastisseria 
amb les tradicions catalanes.  

Mostra, tant a l’obrador com a la botiga,   
dels productes característics segons  el mes 
en el que es faci la visita: pastissos, galetes, 
bombons, pastes farcides i altres.  

 Taller: 
Taller pràctic d’elaboració d’algunes postres 
en funció del calendari tradicional: cornets 
de xocolata, caramels, galetes, ... 

Els alumnes aprendran quin són els 
ingredients, els estris, les tècniques i els 
passos que cal seguir en l’elaboració de 
postres artesanals.  

 Atenció: 
Les activitats no es poden adaptar a persones 
celíaques. 

 Recomanacions: 
És recomana que l’alumnat vingui amb davantal i 
roba còmoda. 

Normes de participació: 
Els centres educatius interessats en participar hauran 
de concertar la visita al següent correu electrònic: 
info@comerciescoles.cat 

Les visites es podran realitzar els mesos de 
novembre, gener, febrer, març i abril en horari de 
12.00 h a 13.00 h. 

El nombre màxim d’alumnes per taller és de 25. 

El contingut de les explicacions s’adaptarà a l’edat 
dels alumnes assistents. 

Des de barcelona.cat/comerciescoles podeu 
descarregar-vos la fitxa didàctica per treballar a l’aula 
després de realitzar la visita. 

Tot plegat farà que aquesta visita-taller sigui una 
experiència magnífica i un important complement a 
la tasca que molts centres educatius  fan sobre el 
comerç i el consum. 

Organitza: 
Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació. Ajuntament 
de Barcelona. 
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