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CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 

Les exposicions permanents del Museu del Disseny són l'eix al voltant del qual 

s'ha elaborat el programa d'activitats escolars del curs 2022 - 2023.  

Oferim un ventall de visites-taller vinculades a les temàtiques de cadascuna de les 

col·leccions: disseny de producte, arts decoratives, disseny gràfic i moda. Les 

visites-taller combinen la visita a un grup d’obres triades de l’exposició d’acord 

amb els conceptes  que després es treballaran de forma pràctica al taller. 

Les activitats estan adaptades als diferents nivells de primària i parteixen d'una 

metodologia participativa i globalitzada, que es basa en l’aprendre fent, d'una 

manera pràctica i vivencial, estimulant el potencial de l’alumnat per descobrir, 

crear i indagar.  

Es pretén iniciar els alumnes en temes d'innovació i experimentació en els sectors 

d'influència del disseny per formar consumidors responsables i crítics. 



VISITA TALLER 

I per què no? 
Objectes, necessitats i fantasia 

DISSENY DE PRODUCTE 
 

PRIMÀRIA 
Durada: 2 h  

Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 

Preu: 80 € 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 17:30 h) 
 

 

 

CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 

En la visita a l’exposició Objectes comuns. Històries locals, debats globals 

observarem com els objectes han estat pensats en funció d’una necessitat. A més, 

veurem com en el procés de disseny dels objectes també es té en compte la 

millora de l’entorn, les relacions i el benestar dels usuaris.  

 

A partir d’aquesta introducció al concepte de disseny, al taller treballarem amb la 

metodologia del Design Thinking, que és la que fan servir els dissenyadors i que 

demana empatitzar amb la realitat dels usuaris, idear, prototipar i testejar. 

 

Així, l’alumnat podrà empatitzar amb els problemes aliens, fer volar la imaginació i 

construir una proposta per millorar el futur en què haurà de viure. 

Competències 

 

• Comunicativa lingüística 

• Autonomia i iniciativa personal  

• Conèixer i respectar la diversitat 

Metodologia  

 

• Design Thinking 

• Experimentació i creativitat 

• Comunicació de propostes i 

conclusions 



VISITA TALLER 

Envàs, d’on vens? 
Envasos alimentaris d’ahir i avui 

DISSENY DE PRODUCTE 
 

PRIMÀRIA 
Durada: 2 h  

Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 

Preu: 80 € 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 17:30 h) 
 

 

 

CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 

En la visita a Extraordinàries! ens fixarem en peces de la col·lecció d'arts 

decoratives vinculades a usos quotidians del passat per establir un diàleg amb la 

nostra realitat present en relació amb els objectes. Les peces de la col·lecció ens 

permetran aprendre com han anat evolucionant els envasos i l’ús dels materials 

fins avui. 

 

Al taller coneixerem usos de materials sostenibles i innovadors. A través de la 

metodologia del Design thinking, veurem com podem crear envasos més 

sostenibles i aportar solucions més respectuoses amb el medi ambient. 

 

L'objectiu de l'activitat consisteix en prendre consciència de la incidència que ha 

tingut la producció i el consum massiu d'envasos de plàstic en el planeta, en 

general, i en la nostra alimentació, en particular. 

 

 

 

 

Competències 

 

• Comunicativa lingüística 

• Autonomia i iniciativa personal  

• Conèixer i respectar la diversitat 

Metodologia  

 

• Design Thinking 

• Experimentació i creativitat 

• Comunicació de propostes i 

conclusions 



VISITA TALLER 

Siluetes (im)possibles 
Cinc accions que transformen el cos 

DISSENY DE MODA 
 

PRIMÀRIA 
Durada: 2 h  

Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i a les 12.15 h 

Preu: 80 € 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 17:30 h) 
 

 

 

CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 

La visita a l'exposició El cos vestit. Siluetes i moda, 1550 -2015 és el punt de 

partida per conèixer les cinc accions que modifiquen la silueta del nostre cos 

(allargar, ampliar, reduir, destapar i perfilar). A partir d'aquestes cinc accions 

explorarem com la silueta ha anat canviant al llarg dels períodes històrics que 

comprèn l'exposició, i com ens poden servir d'inspiració per al disseny 

contemporani. 

 

Al taller, ens convertirem en dissenyadors i dissenyadores de moda per un dia i 

veurem el potencial creatiu del vestit. El nostre cos ens servirà per experimentar 

amb la manipulació de diferents materials i comprovar com es pot transformar la 

nostra silueta. 

 

Aquesta activitat ens permetrà explorar la creativitat més enllà de les dues 

dimensions. 

Competències 

 

• Comunicativa 

• Artística i cultural 

• Autonomia i iniciativa personal  

Metodologia  

 

• Activitat de motivació 

• Joc 

• Experimentació i creativitat 
 



VISITA TALLER 

L’abecé del disseny gràfic. 
Color, tipografia i composició 

Informació i reserves: 

reservesmuseudeldisseny@eicub.net 

Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17:30 h) 
 

CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 

En la visita a l'exposició Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980 – 

2003, podrem conèixer les principals eines i processos del disseny gràfic. 

A partir d’algunes peces de la col·lecció descobrirem la importància de la tipografia, 

el color i la composició. 

 

Al taller, crearem els nostres personatges tipogràfics. L'objectiu és continuar 

explorant les potencialitats de la tipografia com a eina de comunicació. Tot activant 

la imaginació i les competències artístiques. 

 

Durant l'activitat es fomenta el treball en equip per tal de generar narratives visuals 

que dialoguin amb els principis del disseny gràfic. 

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 

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: 80 € per grup classe 



VISITA GUIADA 

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

PRIMÀRIA  
Durada: 1 h 30 min 

Horaris: de dilluns a divendres, a partir de les 10 h (hores convingudes) 

Preu: 70 € 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 17:30 h) 
 

CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 

Què és la Casa Bloc? L’any 1933 es va posar la primera pedra de la Casa Bloc, un 

edifici d’habitatges impulsat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu 

d’allotjar-hi els obrers, amb una nova arquitectura de qualitat. 

 

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. 

 

La visita es concep com un recorregut que va del més general al més particular, 

del més gran al més petit, i, per tant, comença amb els aspectes contextuals i 

acaba amb els detalls de l’interior de l’habitatge. 

 
 

Competències 

• Aprendre a aprendre 

• Coneixement i interacció amb el món físic  

• Social i ciutadana 



museudeldisseny.cat 

 
facebook.com/museudeldisseny Twitter.com/museudeldisseny 

Informació i reserves: 
 
 

reservesmuseudeldisseny@eicub.net 

Tel. 932 566 801 (de dimarts a divendres, de 

10 a 13 h, i dijous, de 15 a 17.30 h) 

 

CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: 

museudeldisseny.barcelona.cat 

 

 

Edifici Disseny Hub Barcelona 

Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38 

08018 Barcelona 

+34 93 256 68 00 

 


