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Bracafé
C/ Comte d'Urgell, 35

Des del Brasil, Etiòpia, Colòmbia, Vietnam..., des de totes les parts del món arriben al moll de descàrrega de Bracafé 
els sacs amb el preat gra verd... Teniu curiositat per saber-ho tot sobre el cafè, la planta, els orígens, la seva expansió 
per tot el món? Voleu saber com es produeix la beguda aromàtica més reconeguda? Veniu i gaudiu de les explicacions 
d’uns cafeters experts i apassionats!

Objectius

•	 Conèixer les característiques de 
l’empresa on us trobeu.

•	 Viure tot el procés d’elaboració 
del cafè, des de l’arribada de la 
matèria primera, la torrefacció i la 
seva comercialització.

•	 Obrir horitzons als estudiants 
sobre possibles sortides laborals. 
	Conèixer alguns dels 
requeriments  administratius per a 
l’activitat industrial.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Breu explicació de la història del 
negoci. 

Els alumnes tindran l’oportunitat 
de veure en directe el procés 

d’elaboració del cafè. 
Com es rep la matèria primera, les 

seves qualitats i procedències, 
com es realitza el control de 

qualitat, l’emmagatzematge, la 
torrefacció, el procés del refredat, 
la desgasificació i l’envasat manual.

Activitat per a la reflexió

Dinàmica per a comprendre la 
importància dels productes 

artesanals, els diferents tipus de 
procedència i les qualitats que 

caracteritzen els diferents cafès.

Activitat pràctica

Conèixer un procés industrial amb 
totes les seves fases.

ESO, BATX, FPGM,FPGS PFI

Català  Castellà Anglès Francès

Dl Dt Dc Dj Dv

De 10 a 11h

Novembre Gener Febrer Març Abril
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Àrees relacionades

Educació primària:Coneixement del medi social i cultural | Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania | 
Llengües estrangeres.

Educació secundària obligatòria:Crèdits de síntesi | Educació per la ciutadania i drets humans | Àmbit Cultura i valors 
| Tecnologies | Emprenedoria | Economia | Llengües estrangeres

Batxillerat i formació professional:Matemàtiques | Economia de l'empresa | Treball de recerca | Tecnologia industrial 
| Llengües estrangeres.

Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’infantil i de primària: 

•	 En aquesta visita els /les alumnes aprendran aspectes del comerç del cafè. Des de l’antiguitat fins als nostres dies. 
•	 Conèixer els productes i serveis que s’hi ofereixen. Aprendran els processos que segueixen des de l'arribada del sac 

de cafè del país d'origen fins a la tassa de cafè. La distribució dels productes i els criteris per a la seva tria.
•	 Treballaran aspectes econòmics i de gestió del comerç i veuran totes les fases d'un procés industrial dins la ciutat.

Altres propostes de treball per complementar l’activitat: 

•	 Aspectes històrics del comerç i la seva evolució al llarg de la història. 
• La història del cafè.

•	 La interculturalitat a través de l’alimentació.

Continguts específics per nivells educatius


