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PETITSMONSTRESVESTITS
Ampliar, reduir, allargar, perfilar i destapar!

L’objectiu d’aquesta visita taller és identificar pràcticament
i conceptualment la noció de silueta per reconèixer les 
accions que el vestit fa sobre el cos a partir d’una acció
performativa que ens permetrà saber quin és el potencial
creatiu del cos vestit.

Educació infantil / 1r i 2n de primària

Activitat al voltant de l’exposició
El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015)

Durada: 
1 h

Horaris:
Dimecres i divendres a les 10h i a les 11.30h

Preu: 
60 € per grup classe

Activitat conduïda per dos educadors
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Primària

Activitat al voltant de l’exposició
Del món al Museu. Disseny de producte, patrimoni cultural

Durada: 
1 h 30 min

Horaris:
Dimarts i dijous a les 10h i a les 12h

Preu: 
90 € per grup classe

Activitat conduïda per un educador

I PER QUÈNO? 
Objectes, necessitats i fantasia

En tota creació d’objectes hi ha la motivació de millorar 
l’entorn, les relacions o el benestar dels usuaris. Amb 
aquesta activitat es vol que els alumnes empatitzin amb 
els problemes aliens, que facin volar la imaginació i 
construeixin una proposta per millorar el futur que han 
de viure. A partir d’una introducció al concepte de 
disseny, treballarem en grups i farem la maqueta d’un 
objecte que aporta una millor solució a un problema 
plantejat per usuaris amb característiques especials. 
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Primària

Activitat al voltant de l’exposició
El disseny gràfic: d’ofici a professió (1940-1980)

Durada: 
1 h 30 min

Horaris:
Dimecres i divendres a les 10h i a les 12h

Preu: 
90 € per grup classe

Activitat conduïda per un educador

A MÀ I A MÀQUINA

Sabeu què fan i com treballen els dissenyadors gràfics? 
A partir de l’anàlisi de les imatges que ens envolten i de 
la col·lecció del Museu, veurem quins són els elements 
bàsics que conformen aquesta disciplina: la composició, 
la tipografia, el color, la retícula, com també les eines
que es feien servir abans i les que es fan servir
actualment. Al taller farem de dissenyadors gràfics.
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Primària / 1r i 2n d’ESO

Activitat al voltant de l’exposició
Extraordinàries! Col·leccions d’arts decoratives i arts d’autor

Durada: 
1 h 30 min

Horaris:
Dimarts i dijous a les 10h i a les 12h 

Preu: 
90 € per grup classe

Activitat conduïda per dos educadors

AADEEINORRRSTX
Reordenant Extraordinàries!

Quan visitem les diferents col·leccions d’objectes de 
l’exposició Extraordinàries! descobrirem que estan tots 
classificats i ordenats. Però, quins són els criteris de 
classificació i ordenació dels objectes que conformen 
l’exposició? Podrien haver estat uns altres? Al taller 
experimentarem i crearem la nostra col·lecció d’objectes 
o fets extraordinaris, reals o imaginaris.
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Primària

Activitat al voltant de l’exposició
El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015)

Durada: 
1 h 30 min

Horaris:
Dimecres i divendres a les 10h i a les 12h

Preu: 
90 € per grup /classe

Activitat conduïda per dos educadors

PODRIA SER QUE FOS... 
5 accions que transformen el cos

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les nocions de 
silueta, cos i vestit per reconèixer els significats 
conceptuals i socials de les accions amb les quals el 
vestit modifica el cos. A partir de l’art contemporani 
veurem exemples del potencial creatiu del cos vestit, i al 
taller podreu participar en un espai de joc, 
experimentació i creativitat utilitzant el cos i la 
manipulació de materials. 
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LLEGIR L’OBJECTE
Res és perquè sí 

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 persona que l’ha pensat, una 
necessitat o problema a resoldre, i que cada part de 
l’objecte acompleix una funció concreta, que té un 
perquè. Res no és gratuït, ni perquè sí. Els alumnes 
exercitaran eines bàsiques de raonament mitjançant 
l’experimentació amb els objectes proposats. 

ESO / batxillerat / cicles formatiusESO / batxillerat / cicles formatiusESO / batxillerat / cicles formatiusESO / batxillerat / cicles formatius

Activitat al voltant de l’exposició
Del món al Museu. Disseny de producte, patrimoni cultural

Durada: 
1 h 30 min

Horaris:
Dimarts i dijous a les 10h i a les 12h

Preu: 
90 € per grup classe

Activitat conduïda per un educador
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ESO / batxillerat / cicles formatiusESO / batxillerat / cicles formatiusESO / batxillerat / cicles formatiusESO / batxillerat / cicles formatius

Activitat al voltant de l’exposició
Del món al Museu. Disseny de producte, patrimoni cultural

Durada: 
2 h

Horaris:
Dimarts i dijous a les 10h 

Preu: 
120 € per grup classe

Activitat conduïda per un educador

LA INTERNET DE LES COSES... DEL MUSEU
La ficció entra al Museu 

Amb aquesta activitat volem acostar de manera didàctica, 
creativa i entenedora la «màgia» de la Internet de les coses i 
generar una reflexió sobre el fenomen de la sensorització i 
la connectivitat global. Per fer-ho, treballarem amb peces de 
l’exposició i una col·lecció de connectors, sensors i disposi-
tius que ens permetran desenvolupar nous relats dels 
objectes aplicant els conceptes i les eines de la Internet de 
les coses. Per comunicar la idea desenvolupada, a partir 
d’un storyboard s’elaborarà un vídeo amb papiromotion
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PENSAR AMB ELS ULLS I MIRAR AMB 
EL CERVELL

Voleu conèixer i experimentar la feina dels dissenyadors
gràfics? A partir de l’anàlisi de les imatges que ens
envolten i les de la mateixa col·lecció del Museu, us 
proposem d’estudiar diferents exemples històrics per 
descobrir els processos i els elements que calen per 

executar un encàrrec propi d’un dissenyador.

ESO / batxillerat / cicles formatius

Activitat al voltant de l’exposició
El disseny gràfic. D’ofici a professió (1940-1980)

Durada: 
1 h 30 min

Horaris:
Dimecres i divendres a les 10h i a les 12h

Preu: 
90 € per grup classe

Activitat conduïda per un educador
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{cos(ν)=5x∀} COM VESTIM EL COS?

Us oferim fer un recorregut performàtic per l’exposició 
per entendre la moda com a construcció social, dinàmica 
i variable. Haurem de reflexionar a l’entorn dels codis ètics, 
històrics i morals que imperen en la societat i el dogmatisme 
de la moda. L’activitat fomenta el debat i el pensament crític 
sobre el cos, la imatge i les polítiques de control en el món 
de la moda a partir de referents de l’art contemporani.

ESO / batxillerat / cicles formatius

Activitat al voltant de l’exposició
El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015)

Durada: 
2 h

Horaris:
Dimecres i divendres a les 10h

Preu: 
120 € per grup classe

Activitat conduïda per dos educadors
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3r i 4t d’ESO / batxillerat / cicles formatius

Activitat al voltant de l’exposició
Extraordinàries! Col·leccions d’arts decoratives i arts d’autor

Durada: 
2 h

Horaris:
Dimarts i dijous a les 10h

Preu: 
120 € per grup classe

Activitat conduïda per dos educadors

EXTRA, EXTRA, EXTRATERRÀQÜIES
Una missió al món d’Extraordinàries! 

Us proposem una visita activa a l’exposició Extraordinàries! 
Conceptes com colonialisme, comerç, societat de consum, 
homogeneïtzació i globalització ens permetran exercir una 
nova mirada crítica sobre els objectes de l’exposició d’arts 
decoratives i trobar-hi noves lectures. Al taller us proposem 
participar en una acció creativa per incorporar aquests 
objectes extraordinaris a la nostra identitat contemporània.
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Del món al museu. Disseny de producte, 
patrimoni cultural

Dimecres i divendres,
a les 10h, a les 11h i a les 12h
45 € per grup classe

Extraordinàries! Col·leccions d’arts 
decoratives i arts d’autor (segles III-XX)

Dimecres i divendres,
a les 10h, a les 11h i a les 12h
45 € per grup classe

VISITESGUIADES
A LES EXPOSICIONSPERMANENTS
ESO / Batxillerat / Cicles formatius

El cos vestit. Siluetes i moda (1550-
2015)

Dimarts i dijous
A les 10h, a les 11h i a les 12h
45 € per grup classe

El disseny gràfic: d’ofici a professió (1940-
1980)

Dimarts i dijous
A les 10h, a les 11h i a les 12h
45 € per grup classe
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VISITESGUIADESA EDIFICISSINGULARS

ESO / Batxillerat / Cicles formatius

Pis-museu 
de la Casa Bloc

La Casa Bloc va ser construïda durant la 
Segona República pels arquitectes Josep 
Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan 
Baptista Subirana sota l’ideari del 
GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics 
Catalans per al Progrés de l’Arquitectura 
Contemporània). La visita guiada a 
l’Habitatge 1/11 de la Casa Bloc permet 
explicar la innovació que aquest edifici 
va suposar per a l’arquitectura i la 
societat del seu temps.

Durada: 1 h 30 min
Horaris: Dilluns i dijous a les 10 h
Preu: 60 € per grup de màxim 15 persones 
inclosos els acompanyants

Edifici Disseny Hub
Barcelona

Seu del Museu del Disseny, integra les 
col·leccions històriques i contemporànies, 
patrimoni de la ciutat, d’arts decoratives, 
ceràmica, disseny, tèxtil i d’indumentària 
i arts gràfiques. L’edifici, dissenyat per 
conservar aquestes col·leccions i ubicat 
en un nou centre neuràlgic, cultural i 
d’innovació de la ciutat, és un equipament 
de darrera generació per les seves 
prestacions i pel seu caràcter sostenible.

Durada: 
1 h 30 min
Horaris:
A concretar amb el departament de reserves
Preu: 
60 € per grup classe
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INFORMACIÓ I RESERVES

reservesmuseudeldisseny@bcn.cat

Telèfon 932 566 801
de dimarts a divendres de 10h-13h i dijous de 15h-17.30h


