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TALLERS CREATIUS 
Petits Chefs 

 
És un programa d’educació 
alimentària infantil pensat per a nens i 
adults que es desenvolupa mitjançant 
tallers de cuina 100% ecològica. 
A través dels tallers de cuina podrem 
descobrir tradicions gastronòmiques, 
olors, textures, tot fomentant l’interès 
general per la nutrició, l’origen dels 
sabors, .... Perquè creiem que despertar 
els sentits en els nens és molt important i 
que descobreixin per si sols els diferents 
aliments i les seves propietats! 

CURSOS DE CUINA PER A:  
.- Tallers per NENS i NENES: En aquests tallers els nens i nenes aprenen a 
desenvolupar-se a la cuina. (a partir de 4 anys) 

 
.- Tallers per a FAMÍLIES: Pares i fills aprendran els secrets d’una alimentació 
sana i equilibrada tot divertint-se cuinant. 

 
Els objectius: 

 Divertir-nos junts CUINANT 
 Millorar la dieta infantil i tenir cura de la SALUD 
 Iniciar als nens i nenes i adults a la cuina i a l’alimentació CONSCIENT 
 Gaudir del menjar amb els CINC SENTITS 

 

 
Tots els tallers es poden adaptar a les necessitats i interessos de del grup 
 
Modalitats: 
.- Us podem fer el taller a casa vostra. Nosaltres portem els ingredients i estris 
.- Us venim a fer el taller al vostre centre, escola, local... 
.- Festes d’aniversari, berenars.... 
 
Durada: 1h30’ – 2h 
Preus: 

Nens i nenes: 15€     /  adults: 20€ 

Si sou un grup us oferim una tarifa especialment reduïda. Consulteu-nos. 

Nosaltres portem tots els estris i ingredients per a realitzar el taller de cuina 

 



 

                                                            

 
 
 
 

Idea i selecció de textos de totes les propostes: Berta Miquel i Gisela Izard 

Producció: La LLàntia 
 

... 
Propostes a Mida 

 
Si voleu conèixer altres propostes, necessiteu més informació sobre les que us 

presentem aquí o us interessa que us fem un projecte a mida a les vostres necessitats no 
dubteu a contactar-nos, tant si voleu propostes per a nens i nenes, nois i noies, adults o 

formació tant de pares com d’educadors. 
 

... 
Contacte 

670 51 49 13 ( Berta) 
696 98 00 91 (Gisela) 

 

 
 
 


