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VISITA TALLER 
Petits monstres vestits 
Ampliar, reduir, allargar, perfilar i destapar!  

EDUCACIÓ INFANTIL / 1R I 2N DE PRIMÀRIA 
Durada: 1 h  
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 
Preu: 60 € per grup classe 

Informació i reserves: 
reservesmuseudeldisseny@eicub.net 
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17 h) 
 
CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 
A través del joc identificarem les accions que el vestit fa sobre el cos: ampliar, 
reduir, allargar, perfilar i destapar.  
  
Experimentarem amb el gest i el moviment per reconèixer el propi cos.  
Ho veurem també en alguns dels vestits de l’exposició El cos vestit, i acabarem 
l’activitat al taller amb una acció creativa. 
 

Competències 
• Comunicativa lingüística i 

corporal 
• Autonomia i iniciativa personal  
• Conèixer i respectar la 

diversitat 

Metodologia  
• Activitat de motivació 
• Dansa i moviment 
• Joc 
• Observació  
• Experimentació 
 



VISITA TALLER 
I per què no? 
Objectes, necessitats i fantasia 

PRIMÀRIA 
Durada: 2 h  
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 
Preu: 90 € per grup classe 

Informació i reserves: 
reservesmuseudeldisseny@eicub.net 
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17 h) 
 
CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 
En la visita a l’exposició Del món al museu observarem com els objectes han 
estat pensats en funció d’una necessitat. A més, veurem com en el disseny 
dels objectes també es té en compte la millora de l’entorn i les relacions o el 
benestar dels usuaris.  
 
A partir d’aquesta introducció al concepte de disseny, treballarem en petits 
grups i cada participant farà una maqueta d’un objecte que aporti una solució 
a un problema plantejat per un col·lectiu d’usuaris amb característiques 
especials. 
 
Així, els alumnes podran empatitzar amb els problemes aliens, fer volar la 
imaginació i construir una proposta per millorar el futur en què hauran de 
viure. 
 
 
Competències 
• Comunicativa lingüística 
• Autonomia i iniciativa personal  
• Conèixer i respectar la 

diversitat 

Metodologia  
• Presentació d’una situació 

problemàtica i recerca de solucions 
• Experimentació i creativitat 
• Comunicació de propostes i 

conclusions 



TALLER 
A mà i a màquina 
Color, tipografia i composició en el disseny gràfic 

PRIMÀRIA 
Durada: 1 h 30 min 
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 
Preu: 90 € per grup classe 

Informació i reserves: 
reservesmuseudeldisseny@eicub.net 
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17 h) 
 
CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

Sabeu què fan i com treballen els dissenyadors gràfics?  
 
A partir de l’anàlisi de les imatges que ens envolten i d’algunes de la col·lecció 
del Museu, veurem quins són els elements bàsics que conformen aquesta 
disciplina, la composició, la tipografia i el color, com també les eines que es 
feien servir abans i les que es fan servir actualment.  
 
Al taller farem de dissenyadors gràfics i farem un cartell aplicant els conceptes 
que haurem après. 

Competències 
• Comunicativa 
• Artística i cultural 
• Aprendre a aprendre 
 

Metodologia  
• Observació estructurada dels 

elements gràfics: color, composició, 
forma… 

• Experimentació i creativitat 
• Comunicació de propostes i 

conclusions 



VISITA TALLER 
Siluetes (im)possibles 
Cinc accions que transformen el cos 

PRIMÀRIA  
Durada: 1 h 30 min 
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 
Preu: 90 € per grup classe 

Informació i reserves: 
reservesmuseudeldisseny@eicub.net 
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17 h) 
 
CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 
L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les nocions de silueta, cos i vestit.  A 
l’exposició El cos vestit observarem com les accions d’ampliar, reduir, allargar, 
perfilar i destapar que el vestit fa sobre el cos es repeteixen al llarg de la 
història i transformen la silueta del cos.  
 
A partir d’exemples de l’art contemporani veurem el potencial creatiu del cos 
vestit. El taller esdevindrà un espai de joc, experimentació i creativitat on els 
participants utilitzaran el cos i la manipulació de materials per transformar la 
seva pròpia silueta.  
 

Competències 
• Comunicativa 
• Artística i cultural 
• Autonomia i iniciativa personal  

Metodologia  
• Activitat de motivació 
• Joc 
• Experimentació i creativitat 
 



VISITA TALLER 
Històries extraordinàries. 
Explorem les col·leccions d’objectes del museu 

PRIMÀRIA / 1r I 2n d’ESO 
Durada: 2 h 
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 
Preu: 90 € per grup classe 

Informació i reserves: 
reservesmuseudeldisseny@eicub.net 
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17 h) 
 
CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

Quan visitem les col·leccions d’objectes de l’exposició Extraordinàries! 
descobrirem que els objectes ens expliquen moltes històries. Depenent d’allò 
en què ens fixem, veurem que els objectes es poden ordenar i classificar de 
moltes maneres. 
 
Un cop hàgim observat alguns objectes i hàgim descobert el que ens 
expliquen i com es poden relacionar els uns amb els altres, us proposem fer al 
taller una activitat de creació de relats amb els objectes com a protagonistes, 
a través de diferents llenguatges expressius: oral, escrit i plàstic. 

Competències 
• Comunicativa 
• Artística i cultural 
• Coneixement i interacció amb 

el món físic i social 

Metodologia  
• Activitat de motivació 
• Debat o contrast de punts de vista 
• Observació estructurada 
• Experimentació i creativitat 
 



VISITA TALLER 
Objectes extraordinaris 
Objectes que parlen de comerç, colonialisme, 
societat de consum… 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 2 h 
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 
Preu: 90 € per grup classe 

Informació i reserves: 
reservesmuseudeldisseny@eicub.net 
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17 h) 
 
CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 
Proposem una visita activa a l’exposició Extraordinàries! Conceptes com 
colonialisme, comerç, societat de consum, estructures socials, explotació, 
homogeneïtzació i globalització ens permetran projectar una mirada crítica 
sobre els objectes i trobar-hi noves lectures.  
 
Al taller veurem peces d’art actual que dialoguen amb els conceptes tractats i 
que utilitzen els objectes com a vehicles per a aquest diàleg o crítica. Seguint 
aquests exemples, triarem un concepte que relacionarem amb un objecte de 
l’exposició i el defensarem mitjançant una frase, un eslògan o una etiqueta 
(hashtag). 
 
 

Competències 
• Comunicativa lingüística 
• Comunicativa corporal 
• Artística i cultural 
• Social i ciutadana 
• Coneixement i interacció amb 

el món físic 

Metodologia  
• Debat 
• Interculturalitat 
• Pensament crític i reflexiu 
• Investigació participativa 
• Transversalitat i connexió de continguts 
 



VISITA TALLER 
Com vestim el cos? 
La moda com a construcció social 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 2 h  
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 
Preu: 90 € per grup classe 

Informació i reserves: 
reservesmuseudeldisseny@eicub.net 
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17 h) 
 
CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

Us proposem fer una visita performativa a l’exposició El cos vestit. Siluetes i 
moda (1550-2015) per entendre la moda com a construcció social, dinàmica i 
variable. L’objectiu de l’activitat és fomentar el debat i el pensament crític 
sobre el cos i la moda.  
 
Reconeixerem que la moda, com a sistema, genera gustos i una estètica del 
cos concreta i diferent segons el moment, la societat i el context, i que cal 
reflexionar sobre la moda i l’art, la moda i la publicitat, la sexualització del cos 
i, fins i tot, sobre les modificacions del cos que es duen a terme  actualment. 
 
Experimentarem també com la moda modifica la nostra silueta i reflexionarem 
sobre els codis ètics, històrics i morals que imperen en la societat amb relació 
a la moda. Ens hi acostarem a partir de referents de l’art contemporani. 

Competències 
• Autonomia i iniciativa personal 
• Comunicativa corporal 
• Artística i cultural 
• Social i ciutadana  

Metodologia  
• Debat  
• Investigació participativa 
• Performance 
• Joc 
• Articulació discurs propi 
• Pensament crític 
 



VISITA TALLER 
Llegir l’objecte  
Res no és perquè sí 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 1 h 30 min  
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 
Preu: 90 € per grup classe 

Informació i reserves: 
reservesmuseudeldisseny@eicub.net 
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17 h) 
 
CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 
L’objectiu d’aquesta visita taller és descobrir la voluntat funcionalista del bon 
disseny per resoldre problemes de manera senzilla i eficaç. Els alumnes veuran 
que darrere de cada objecte hi ha una necessitat o un problema que cal 
solucionar i una persona, el dissenyador, que l’ha analitzat i l’ha resolt.  
 
En grups petits, els alumnes «llegiran» un objecte de la col·lecció de disseny 
de producte del Museu amb les eines bàsiques de l’observació i 
l’experimentació. Després exposaran i compartiran la seva anàlisi amb la resta 
del grup classe.  
 

Competències 
• Comunicativa lingüística 
• Aprendre a aprendre 
• Coneixement i interacció amb 

el món físic 

Metodologia  
• Observació estructurada 
• Experimentació 
• Investigació participativa 
• Debat  
• Comunicació d’anàlisi i conclusions 
 



VISITA TALLER 
Pensar amb el ulls i mirar amb el cervell 
Les eines del dissenyador gràfic 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 1 h 30 min 
Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 
Preu: 90 € per grup classe 

Informació i reserves: 
reservesmuseudeldisseny@eicub.net 
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17 h) 
 
CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

Des del moment que entrem al Museu, observem i reflexionem sobre tots els 
elements gràfics que ens envolten: rètols, senyals etc. A partir de l’anàlisi de 
les imatges que ens envolten i d’algunes altres de la col·lecció del Museu, 
descobrirem els processos i les eines que calen per dur a terme un encàrrec 
propi d’un dissenyador gràfic. 
  
Al taller, treballarem per equips com si fóssim en un estudi de disseny que ha 
d’elaborar un cartell a partir d’un concepte. Treballarem la tipografia, el color i 
la composició per expressar aquest concepte i defensarem la nostra proposta 
davant del grup classe. 

Competències 
• Comunicativa lingüística 
• Comunicativa visual 
• Artística i cultural 
• Aprendre a aprendre 

Metodologia  
• Creativitat 
• Investigació participativa 
• Debat  
• Comunicació d’anàlisi i conclusions 
• Experiència en l’ús de diferents 

llenguatges  
 



VISITES GUIADES 
Exposicions permanents del Museu del 
Disseny 
 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 1 h  
Horaris: de dimarts a divendres (consulteu horaris) 
Preu: 60 € per grup classe 

Informació i reserves: 
reservesmuseudeldisseny@eicub.net 
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17 h) 
 
CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

Competències 
• Aprendre a aprendre 
• Coneixement i interacció amb el món físic  
• Social i ciutadana 

El Museu del Disseny us proposa conèixer la gran varietat de col·leccions 
que integren el seu fons a través de visites guiades a les quatre exposicions 
permanents: 
 

Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural 
Extraordinàries! Col·leccions d’arts decoratives i arts d’autor 
El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015) 
El disseny gràfic: d’ofici a professió (1940-1980) 
 

Aquestes visites faciliten que els alumnes s’endinsin en el món de l’objecte i 
en copsin la diversitat i la procedència, la funció, la tipologia i les 
aportacions tècniques i artístiques, l’ús i la significació social en cada una 
de les diferents disciplines: disseny de producte, arts decoratives, moda i 
disseny gràfic. 



VISITA GUIADA 
Pis-Museu de la Casa Bloc 
Símbol de l’arquitectura racionalista a Barcelona 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 1 h 30 min 
Horaris: de dilluns a divendres, a les 10 h  
Preu: 60 € per grup classe 

Informació i reserves: 
reservesmuseudeldisseny@eicub.net 
Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17 h) 
 
CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 
La visita permet conèixer un dels habitatges de la Casa Bloc que s’ha restaurat 
per retornar-li el seu aspecte original. 
 
L’objectiu de la visita és fer conèixer la novetat que va representar en el seu 
moment la construcció d’aquests habitatges per a obrers amb la finalitat de fer 
una arquitectura funcional adequada a les necessitats de les persones i a les 
condicions d’habitabilitat modernes, com ara la ventilació, la llum natural, una 
distribució correcta i els serveis comunitaris. 
 

Competències 
• Aprendre a aprendre 
• Coneixement i interacció amb el món físic  
• Social i ciutadana 
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