
Visites guiades

Fitxa pedagògica

Torrons Vicens
c/Urgell, 61

Des de 1775, generació rere generació, Torrons Vicens elabora torrons seguint les receptes originals dels menestrals 
torronaires d’Agramunt. La visita és un viatge en el temps, una sortida plena de sensacions i experiències per conèixer 
la història del torró i la xocolata. No us la perdeu!

Objectius

•	 Conèixer les característiques de 
l’establiment on us trobeu i dels 
productes que s’hi venen. Conèixer 
un negoci tradicional i veure com 
es gestiona.

•	 Aprendre el procés artesanal 
d’elaboració de torrons i dolços de 
qualitat amb la xocolata com a fil 
conductor.

• 	Les noves tendències en 
confiteria.

Estructura de l'activitat

Descobrim el comerç

Visita comentada a l’espai destinat 
a la venda.

Característiques de l’establiment i 
de l’ofici de torronaire.

Activitat per a la reflexió

Dinàmica per entendre la 
procedència de les matèries 

primeres. La importància de les 
tradicions i dels vells oficis.

Activitat pràctica

L'alumnat visitarà la botiga de 
Torrons Vicens, una visita privada 

que a banda de mostrar als/les 
alumnes les diferents àrees de la 
botiga, també els hi explicarà la 
història i la procedència  de la 
xocolata, però també podrem 

aprendre molts aspectes sobre la 
fabricació del torró i l'ofici de 

torronaire. L’activitat finalitzarà 
amb un tast de torrons i xocolates 

delicioses!
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Àrees relacionades

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

•	 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 que es treballaran amb l’alumnat de Cicle superior d’educació primària: 

•	 Aprendran la procedència dels ingredients utilitzats en la fabricació del torró. 
•	 L’alumnat aprendrà els secrets de l’ofici de torronaire. 

Continguts que es treballaran amb l’alumnat d'educació secundària obligatòria i post obligatòria:
 

• 	L’alumnat aprendrà, de les mans del mestre torronaire, cada aspecte de la fabricació del torró. 
• 	Aprendran també, la procedència dels ingredients utilitzats en la fabricació del torró. 

Altres propostes de treball per completar l’activitat: 

• 	Comerç de proximitat i utilització de producte de comerç autòcton. 
• 	Aspectes del comerç tradicional i l’ofici de torronaire.

Continguts específics per nivells educatius


