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PROGRAMA D’ACTIVITATS ESCOLARS 

ESO, Batxillerat i Cicles formatius 
Curs 2022-2023 

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 
 

 

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 

d’activitats vinculades a les temàtiques de cadascuna de les col·leccions: disseny 

de producte, arts decoratives, disseny gràfic i moda.  

L’oferta d’activitats s'estructura en dues tipologies: visites-taller i visites 

dinamitzades. 

Les visites-taller, d’una durada de 2 h., consisteixen en una exploració a les sales 

d'exposició per tal de generar aprenentatges significatius a partir d’una selecció de 

les peces exposades. La visita a les sales continua amb una activitat pràctica al 

taller. Aquesta proposta metodològica permet aprendre fent i establir ponts entre el 

patrimoni, la realitat de l’alumnat i els seus coneixements previs.  

Les visites dinamitzades, d’una durada de 1h 30 min,  plantegen itineraris basats 

en metodologies participatives on es treballa a partir del diàleg, la descoberta, el 

joc i la reflexió crítica per tal d'oferir experiències d'aprenentatge significatiu que 

connecten les temàtiques del museu amb els interessos i vivències de l’alumnat. 



VISITA TALLER 

Llegir l’objecte  
Res no és perquè sí 

DISSENY DE PRODUCTE 
 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
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 
 

 

El punt de partida és la visita a l’exposició “Objectes comuns, històries locals, 

debats globals”. La mostra planteja una retrospectiva del disseny de producte del 

nostre context des de la dècada de 1930 fins a l’actualitat. 

 

Un cop al taller, en grups petits, els alumnes analitzaran algunes de les peces de 

l’exposició mitjançant l’observació i l’experimentació. Després exposaran i 

compartiran la seva anàlisi amb la resta del grup classe.  

 

L’objectiu de l’activitat és “llegir” algunes de les peces de l’exposició posant 

especial èmfasi en quines són les característiques que ha de complir un “bon 

disseny” de producte perquè si som capaços d’identificar-les, podrem ser 

consumidors més responsables.  

 

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 

Com vestim el cos? 
La moda com a construcció social 

DISSENY DE MODA 
 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
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 
 

L’exposició “El cos vestit. Siluetes i moda” planteja un recorregut cronològic per 

cinc períodes històrics compresos entre 1550 i 2015 on es mostra com s’ha  

modificat la silueta del cos, majoritàriament femení, en cada època a través de les 

estructures internes que es feien servir. 

  

Al llarg de la visita descobrirem com les característiques socials, polítiques i 

culturals del context europeu han determinat la indumentària i els cànons estètics.  

 

Al taller plantejarem un espai de debat per reflexionar com la forma de vestir 

reflexa i influeix la manera en què ens relacionem. Establirem connexions entre el 

passat que hem conegut a l’exposició i la nostra realitat actual. 

 

Aquesta activitat ens ajudarà a veure com la moda ha estat i és un agent 

determinant en la configuració de les identitats i estereotips.   

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 

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

DISSENY GRÀFIC 
 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
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 “Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual 1980 – 

2003” és el punt de partida per fixar-nos en la importància de les imatges que ens 

envolten. A partir de l'anàlisi d’algunes de les obres de l'exposició coneixerem els 

principis bàsics del disseny gràfic: tipografia, color i composició, posant especial 

èmfasi en peces de referència de temàtica social. 

 

Al taller, simulant els encàrrecs que reben els professionals del món del disseny, 

treballarem els conceptes que hem après a l'exposició i els posarem en pràctica 

per desenvolupar una proposta de cartell. 

 

Aquesta activitat permet explorar la importància de la comunicació visual avui i com 

aquesta pot ser una eina de transformació i conscienciació social. 

Competències 

• Comunicativa lingüística 

• Comunicativa visual 

• Artística i cultural 

• Aprendre a aprendre 

Metodologia  

• Creativitat 

• Design Thinking 

• Debat  

• Comunicació d’anàlisi i conclusions 

• Experiència en l’ús de diferents llenguatges  
 



VISITA DINAMITZADA 

Les claus d’un bon disseny:  

decàleg i principis 

DISSENY DE PRODUCTE 
 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 1 h 30 min  

Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h  

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 
 

 

L‘exposició d’Objectes comuns. Històries locals, debats globals planteja una 

retrospectiva del disseny de producte del nostre marc geogràfic i històric i també es 

pregunta quins reptes hauria d’afrontar la disciplina del disseny en l’actualitat.  

 

Durant la visita dinamitzada a l’exposició podrem conèixer algunes de les peces 

més emblemàtiques de la col·lecció, i a partir d’aquestes reflexionarem sobre què 

vol dir “bon disseny”. Ens guiaran en aquest debat les teories d’autors de 

referència com Dieter Rams i Bruno Munari, per saber si un objecte està ben 

dissenyat o no, i com els usuaris podem ser consumidors responsables.  

 

L’objectiu de la visita dinamitzada és fomentar la participació i el pensament crític, 

tot partint d’algunes peces de disseny de producte de les col·leccions del museu 

com a dispositius d’aprenentatge. 



VISITA DINAMITZADA 

Els patrons invisibles. 

Moda, control i alliberament 

DISSENY DE MODA 
 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 1 h 30 min  

Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h  

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 
 

 

L’exposició El cos vestit. Siluetes i moda 1550-2015 explica com ha anat 

modificant-se la silueta del cos a partir de cinc grans períodes històrics. 

 

Aquesta visita proposa una lectura sociològica de l’exposició en clau de gènere. La 

indumentària i la forma de vestir han influït en els nostres comportaments socials 

des de l’antiguitat. Durant la visita podrem conèixer com la moda està estretament 

lligada als codis morals, socials i estètics de cada època.  

 

L’objectiu consisteix en conèixer com la moda ha estat un agent actiu a l’hora de 

determinar els estereotips de les persones, sobretot de les dones, tant en el passat 

com en el present. 

 

 



VISITA DINAMITZADA 

La nova comunicació visual. 

Els colors Barcelona i altres històries de finals de 

segle XX. 

DISSENY GRÀFIC 
 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 1 h 30 min  

Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h  

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 
 

 

L'exposició Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual 1980-2003 ens 

mostra una de les èpoques més prolífiques del disseny gràfic espanyol i català, 

fruit d'un moment històric de modernització, canvis polítics i socials. 

 

Al llarg de la visita dinamitzada coneixerem el context que va desencadenar el 

boom del disseny gràfic, per descobrir després quines són les històries que 

s'amaguen darrere d’alguns d’aquests cartells i com han evolucionat els principis 

del disseny gràfic fins als nostres dies. 

 

Descobrirem com les darreres dècades del segle XX, descrites com "el boom del 

disseny" la comunicació visual s’ha convertit en un agent de canvi social. 

 

 

 
 

 



VISITA DINAMITZADA 

Pot contenir traces de... 

Alimentació i història colonial 

ARTS DECORATIVES 
 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 1 h 30 min  

Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h  

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 
 

 

L’exposició Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives (segles III-XIX), 

proposa un recorregut cronològic entre les diverses col·leccions conservades al 

museu. Aquesta proposta museogràfica permet establir diferents relacions entre 

elles. 

 

Partint de productes de consum tan populars com el sucre, la xocolata o el cafè, 

establirem relacions amb les peces de l’exposició per conèixer el passat colonial 

d’Europa i com aquest ha determinat la indústria i els hàbits de consum actuals. 

 

En aquest itinerari proposem una experiència dialògica que ens permetrà fer una 

lectura intercultural de la col·lecció per tal de generar una mirada crítica de la 

globalització i l’herència colonial. 



VISITA GUIADA 

Exposicions permanents 

 

 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 1 h   

Horaris: de dimarts a divendres, a les 10.15 h i 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 17.30 h) 
 

 

 

CONSULTEU ALTRES ACTIVITATS A: museudeldisseny.barcelona.cat 
 

 

Visita guiada que permet conèixer la col·lecció i la tesi d’una de les exposicions 

permanents del museu: 

 

 Objectes comuns. Històries locals, debats globals. Uns objectes comuns 

que mereixen aquest adjectiu també per altres motius: perquè formen part de 

la cultura popular, representen a la societat i esdevenen fragments de la 

memòria col·lectiva.  

 

 Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual (1980-2003). Un 

itinerari per una època de vitalitat extraordinària, d’eufòria i celebració, 

descrita com «el boom del disseny».  

 

 Extraordinàries! Col·leccions d’arts decoratives (segles III-XIX). 

Recorregut cronològic, del segle III al segle XX, entre les col·leccions 

conservades al museu, de ceràmica, teixits, mobiliari, vidres, miniatures, 

rellotges, paper pintats i altres objectes. 

 

 Modernisme, cap a la cultura del disseny. Una reinterpretació del 

Modernisme partint del paper protagonista que hi van tenir les arts 

decoratives i aplicades, artesanes i industrials. 

 

 El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015). Aquesta exposició explica com 

el vestit modifica l’aparença del cos mitjançant unes accions que tendeixen a 

comprimir-lo i alliberar-lo alternativament, des del segle XVI fins avui dia. 



VISITA GUIADA TASTET 

Exposicions permanents 

 

 

ESO / BATXILLERAT / CICLES FORMATIUS 
Durada: 1 h 30 min 

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

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 
 

 

Visita guiada per les cinc exposicions permanents que permet endur-se una visió 

general del Museu del Disseny: 

 

 Objectes comuns. Històries locals, debats globals. Uns objectes comuns 

que mereixen aquest adjectiu també per altres motius: perquè formen part de 

la cultura popular, representen a la societat i esdevenen fragments de la 

memòria col·lectiva.  

 

 Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual (1980-2003). Un 

itinerari per una època de vitalitat extraordinària, d’eufòria i celebració, 

descrita com «el boom del disseny».  

 

 Extraordinàries! Col·leccions d’arts decoratives (segles III-XIX). 

Recorregut cronològic, del segle III al segle XX, entre les col·leccions 

conservades al museu, de ceràmica, teixits, mobiliari, vidres, miniatures, 

rellotges, paper pintats i altres objectes. 

 

 Modernisme, cap a la cultura del disseny. Una reinterpretació del 

Modernisme partint del paper protagonista que hi van tenir les arts 

decoratives i aplicades, artesanes i industrials. 

 

 El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015). Aquesta exposició explica com 

el vestit modifica l’aparença del cos mitjançant unes accions que tendeixen a 

comprimir-lo i alliberar-lo alternativament, des del segle XVI fins avui dia. 



VISITA GUIADA 

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

ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS  
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) 

Reserves a partir del 3 de juliol 
 

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. 

 

Es planteja una visita guiada amb un caire eminentment pràctic, participatiu i 

cooperatiu amb l’objectiu de fomentar la reflexió dels alumnes perquè resolguin per 

si mateixos les qüestions que se els hi plantegen.  

 

 

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 

 


