
 

PROGRAMACIÓ FAMILIAR DEL MUSEU DEL DISSENY PER LA TARDOR DEL 2019 

A continuació veureu tota l’oferta de tallers creatius, activitats i visites que trobareu al Museu del Disseny aquesta 

tardor.  

TALLER 

TERRA LÍQUIDA 

 

  

Comencem el 15 de setembre 

Data: Els diumenges a les 11.30 h. 

Durada de l'activitat: 2 h. 

Lloc: Museu del Disseny de Barcelona 

Preus:3 € per persona. Els menors han d'anar acompanyats d'un adult: nen/a (3€) + adult (3€). Places limitades (es 

recomana comprar l'entrada anticipadament). 

A l’exposició Extraordinàries. Col·leccions d'arts decoratives i arts d'autor (segles III -XX) hi podeu veure peces de 

ceràmica, un material valuós i insubstituïble des de l’antiguitat i fins avui. Terra, aigua, aire i foc són els quatre 

elements de la ceràmica. Un material que primer és un líquid espès que es pot emmotllar i permet fer peces 

repetides i iguals com els maons, o bé, fer peces úniques com els amulets que protegien les antigues llars del 

mediterrani. Abans d’entrar al taller farem una vita a l’exposició Extraordinàries per poder veure d’a prop peces 

de ceràmica tan curioses com plats i gots especials per prendre-hi la xocolata, maons que van servir per construir 

i decorar cases fa segles, estufes que semblen gerros gegants o peces d’artistes que van fer servir el fang.  

Amb tota aquesta informació us convidarem a entrar al taller per experimentar amb el gust per la matèria i les 
tècniques manuals per treballar el fang. Així, a partir de peces emmotllades i iguals els participants podran crear la 
seva peça única i original. 

Activitat en grup guiada adreçada a famílies amb criatures d'entre 6 i 12 anys. Cal que porteu roba que es pugui 
embrutar i una caixa de cartró, de la mida d'una caixa de sabates, per endur-vos la peça. 

ENLLAÇ PER LA COMPRA D’ ENTRADES  

 

http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca/exposicio/extraordinaries-colleccions-darts-decoratives-i-arts-dautor-segles-iii-xx
https://entrades.eicub.net:8443/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=ARTS&property=ARTS


 

TALLER 

NO ÉS PAS OR... 

           
 

Comencem el 15 de setembre 

Data: Diumenges a les 11.30 h (excepte el 20 d'octubre i el 17 de novembre) 
Durada de l'activitat: 1.15 h 
Lloc: Museu del Disseny de Barcelona 
Preus: 3 € per persona. Els menors han d'anar acompanyats d'un adult: nen/a (3€) + adult (3€). Places limitades (es 
recomana comprar l'entrada anticipadament). 

Com afecta la llum sobre els materials i els espais del museu? 

Explorarem les qualitats físiques d’alguns materials , així com les seves propietats òptiques de reflex, 
transparència, opacitat i translucidesa. A partir d’accions amb objectes a diferents llocs, generarem situacions on 
l’estranyesa i la sorpresa esdevindran estímuls per generar una experiència compartida entre adults i infants, 
habitant el museu d’una altra manera. 

Es proposarà un recorregut de propostes lúdiques per diferents ambients. Els infants podran experimentar amb 
papers de cel·lofana de colors i observar com modifiquen el que veiem. Un conjunt de cubs metàl·lics platejats 
portaran a explorar les possibilitats constructives i els jocs de miralls. Viurem tota una experiència creativa jugant 
amb mantes tèrmiques daurades i globus d'heli.  

Per a famílies amb infants de 3 a 5 anys. 

Una proposta d'Experimentem amb l'ART. 

ENLLAÇ PER LA COMPRA DE L’ENTRADA 

 

 

 

http://www.experimentem.org/
https://entrades.eicub.net:8443/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=1&nom_cache=ARTS&property=ARTS


 

VISITA DINAMITZADA I TALLER 
EL MÓN DE VICTOR PAPANEK 

 

Victor J. Papanek, estructura de jocs mòbils Tetrakaidecahedral (1973-1975). 
© University of Applied Arts Vienna, Victor J. Papanek Foundation 

Del 9 de novembre a l’1 de febrer. Per infants de 6 a 12 anys  

Data: Dissabtes a les 11.30 h  
Durada de l'activitat: 1.30-2h h 
Lloc: Museu del Disseny de Barcelona 
Preus: 3 € per persona. Els menors han d'anar acompanyats d'un adult: nen/a (3€) + adult (3€). Places limitades (es 
recomana comprar l'entrada anticipadament). 
 
Al Museu del Disseny podeu veure l’exposició Victor Papanek: la política del disseny dedicada a aquest pioner de 

l’activisme social i la sostenibilitat en el disseny.  

Victor J. Papanek (1923-1998) va ser dissenyador, però sobretot autor, activista i professor i es va plantejar temes 

que ara són centrals en el sector com: Quin ha de ser avui el rol del disseny i del dissenyador per ser veritablement 

útil a la societat?  

A la proposta de visita dinamitzada els infants descobriran a través de Papanek què és el disseny i perquè és 

important respondre a les diferents necessitats de les persones a l’hora de pensar un objecte. Víctor Papanek volia 

que el producte facilités la vida de les persones i que tanta gent com fos possible tragués profit dels seus dissenys. 

Va tenir molt en compte l’opinió dels nens i les nenes a l’hora de pensar jocs i també altres enginys per poder 

ajudar especialment als infants que tenien alguna discapacitat.  

Un cop al taller, fareu de dissenyadors i pensareu vosaltres també un joc. Us proposem construir un joc tàctil de 

memòria amb el que podrà jugar tothom, també les persones que no hi veuen bé.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FESTA DEL DISSENY EN FAMÍLIA 

 

FESTA DEL DISSENY EN FAMÍLIA el dia 17 de novembre per a nens i nenes fins a 12 anys. 

Us convidem a aquesta jornada de portes obertes al Museu entre les 11.00h i les 18.00h on trobareu diferents 

propostes lúdiques. Aquest any volem reflexionar sobre alguns dels temes que es tracten a l’exposició Victor 

Papanek: la política del disseny com ara la sostenibilitat i l’accessibilitat i ho farem amb visites dinamitzades a 

l’exposició i altres activitats col·laboratives. La perfomance ‘La ciutat infinita’ és un joc per imaginar-nos un entorn 

diferent i posar-nos mans a l’obra en la construcció tot utilitzant residus industrials, principalment de fusta. 

Donarem forma a una casa, un carrer o un parc amb les aportacions de tothom i contribuirem a crear un entorn 

urbà més amable i habitable. Si voleu continuar amb els jocs participatius, al taller ‘Leornardome’ ens proposen 

construir unes cúpules de Leonardo que s’aixequen utilitzant exclusivament bastons de fusta per fer estructures de 

fins a 5 metres de diàmetre i diferent estructura geomètrica. És un bon exercici per posar en pràctica les habilitats 

de percepció i de cooperació perquè la construcció requereix la coordinació de tots els participants. L’associació 

d’ArTransforma proposa a l’activitat ‘Música a l'abast, la música de les persones diverses’ crear música a partir del 

joc, de la intuïció, dels ritmes, del cos i dels sons del dia a dia. Gairebé sense adonar-nos-en, estarem compartint el 

plaer de fer música, d’escoltar-la, i de sentir-nos part d’un grup des del primer minut. 

També hi haurà un espai amb propostes per al joc autònom i també podreu participar a les visites dinamitzades per 

a públic familiar a l’exposició Victor Papanek: la política del disseny.  

Podreu visitar les quatre exposicions permanents del Museu i descobrir més de 3mil objectes d’ús quotidià des de 

l’edat mitjana i fins avui.  

 

Passadís sala A 

Parquet 

Sala C 

D’11 a 18 h 

Totes les activitats són gratuïtes. Es podran visitar totes les exposicions del Museu. 



 

Per a famílies amb infants fins a 12 anys. Diumenge 17 de novembre. 

D’11h a 18.00h   
Lloc: Museu del Disseny de Barcelona 
Preus: totes les activitats són gratuïtes. Es podran visitar totes les exposicions del Museu. 

IMATGES PER DESCÀRREGA DELS TALLERS I ACTIVITATS 

Premsa  

Divina Huguet  

Museu del Disseny de Barcelona 

Institut de Cultura 

 

Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 

08018 - Barcelona 

93 256 68 00 -636068539 

premsa.museudeldisseny@bcn.cat  

https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/f1c44aa8-d7dd-4976-9298-6a5ea52aff6d
mailto:premsa.museudeldisseny@bcn.cat

