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Públic
escolar



DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
L’objectiu principal és crear una petita 
narració o escena, que serà representada 
en un diorama i en què apareixerà 
un espai, alguna de les joguines de la 
col·lecció i un dels valors treballats durant 
la visita.

METODOLOGIA 
Es realitzaran petites dinàmiques 
que es portaran a terme durant 
l’observació de les peces. 
L’objectiu final és promoure 
l’aprenentatge significatiu 
de l’alumnat a través d’un 
procés d’ensenyança activa i 
participativa dels membres 
del grup classe. Es treballarà 
amb l’observació, la 
capacitat d’anàlisi i reflexió, 
l’experimentació i l’actitud crítica 
i activa de l’alumnat.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L’objectiu principal és reflexionar entorn 
a la creació de determinats imaginaris i 
relats envers les dones i el seu paper en 
la societat. A partir de la visita a diferents 
espais del Museu, es plantejaran diverses 
reflexions amb el suport d’objectes i 
imatges presents a les sales i material de 
suport com textos, vídeos, etc.

METODOLOGIA
S’establiran una sèrie de dinàmiques 
en petits grups d’alumnes en els quals 
s’afavoreixi un aprenentatge 
significatiu a través d’un 
procés d’ensenyament actiu 
i participatiu del grup classe. 
L’objectiu final és afavorir una 
actitud crítica en l’alumnat 
que li permeti prendre 
consciència de les situacions 
de desigualtat que han patit, 
i encara avui pateixen, les 
dones.

JOCS, ROLS I VALORS A LA BARCELONA 
DEL 1900 I AVUI

Ni de nens 
ni de nenes! 

DIFERÈNCIA, IGUALTAT I EQUITAT DE 
LES DONES AL SEGLE XIX

Una habitació 
pròpia

Públic destinatari 
Escolar (2n cicle ESO i Batxillerat)

Espai a on es desenvolupa 
Gabinet del col·leccionista
(Sala Femenina)

Tipus d’activitat 
Visita dinamitzada

Durada de la visita 
1.30 h

Preu de l’activitat 
Grups (fins a 25 alumnes): 75€

Públic destinatari 
Escolar (2n i 3er cicle de primària)

Espai a on es desenvolupa 
Gabinet del col·leccionista 
(Sala de les diversions)

Tipus d’activitat 
Visita dinamitzada

Durada de la visita 
2 h 

Preu de l’activitat 
Grups (fins a 25 alumnes): 90€

PÚBLIC ESCOLAR
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L’objectiu principal és plantejar una 
aproximació al llenguatge, les tècniques 
i la significació històrica de l’escultura. 
La visita, en una primera part, ens 
permetrà abordar, a través de la plàstica 
pròpia de Frederic Marès, procediments 
i tècniques de la disciplina escultòrica 
més ortodoxa (modelatge, fosa i talla en 
pedra). En una segona part, es durà a 
terme una aplicació pràctica d’aquests 
continguts en una selecció d’obres que van 
des de l’època clàssica fins al segle XIX.

METODOLOGIA
Es partirà d’una sèrie d’activitats que, 
tot seguint una seqüència d’ensenyament-
aprenentatge, afavoreixin l’observació, 
l’adopció d’un llenguatge específic en 
parlar d’escultura, la capacitat d’anàlisi, 
la formulació d’hipòtesis i la participació 
oberta en el debat. Aquesta metodologia 
pretén que l’alumnat se senti protagonista 
del seu procés d’aprenentatge i que 
obtingui alhora un coneixement 
significatiu.

Públic destinatari 
Escolar (ESO i Batxillerat)

Espai a on es desenvolupa 
Estudi-biblioteca de Frederic Marès i 
col·lecció d’escultura

Tipus d’activitat 
Visita dinamitzada

Durada de la visita 
2 h 

Preu de l’activitat 
Grups (fins a 25 alumnes): 90€

APRENDRE A MIRAR L’ESCULTURA

El món en tres 
dimensions
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Les següents activitats també s’ofereixen adaptades 
per al públic escolar (ESO i Batxillerat)

Públic
general



PÚBLIC GENERAL

LA PERVIVÈNCIA DEL MÓN CLÀSSIC A TRAVÉS 
DE LES COL·LECCIONS DEL MUSEU

La bellesa 
ideal

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquesta visita posa en relació la literatura 
catalana -especialment de la segona 
meitat del segle XIX i primera del XX- 
amb algunes de les peces del Gabinet 
del col·lecionista. El fil conductor de la 
visita ens durà a viatjar entorn del 1900 
per tal de conèixer algunes de les realitats 
viscudes a la Catalunya del moment 
(centrada principalment a Barcelona). 
A través de diversos textos repassarem 
alguns dels autors més destacats mentre 
ens endinsem en els ambients d’aquest 
passat del qual els objectes del Museu 
són perfectes testimonis.

METODOLOGIA 
A partir de la relació entre objecte 
i literatura, es pretén entendre la 
interrelació d’objectes amb escenaris 
i com aquests es converteixen en un 
testimoni que ens ajuda a apropar-nos 
al passat, de la mateixa manera que ens 
passa amb la literatura. També pretenem 
endinsar-nos en la literatura fomentant els 
valors de la lectura.

PASSEIG LITERARI PEL 
“MUSEU SENTIMENTAL”

Un Museu 
de novel·la

Públic destinatari 
General

Espai a on es desenvolupa 
Gabinet del col·lecionista

Tipus d’activitat 
Visita dinamitzada

Durada de la visita 
1.30 h

Preu de l’activitat 
Grups (fins a 25 participants): 90€

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquesta activitat proposa un 
recorregut per les col·leccions 
d’escultura del Museu Frederic 
Marès. L’eix conductor de la 
visita és reflexionar sobre la 
influència que l’art d’època clàssica –entès 
com l’art antic de Grècia i Roma– ha 
exercit al llarg dels segles en altres estils 
o períodes artístics –de l’Edat Mitjana al 
segle XIX–, ja sigui des del punt de vista 
estilístic, tipològic o iconogràfic. La visita es 
desenvolupa al voltant d’una sèrie de peces 
seleccionades, anirà complementada amb 
imatges per tal d’exemplificar conceptes 
o contextualitzar algunes de les obres 
comentades.

METODOLOGIA 
A partir de l’observació de les peces 
exposades i d’altres suports gràfics, es 
vol que el participant pugui ser conscient 
del bagatge i la importància dels valors 
de l’art clàssic i entendre la necessitat de 
conèixer els orígens culturals.

Públic destinatari 
General

Espai a on es desenvolupa 
Col·lecció d’escultura

Tipus d’activitat 
Visita dinamitzada

Durada de la visita 
1 h

Preu de l’activitat 
Grups (fins a 25 participants): 64€
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PÚBLIC GENERAL

ITINERARI PER LA CIUTAT DE BARCELONA A TRAVÉS 
DE LES OBRES PÚBLIQUES DE L’ESCULTOR

La Barcelona de 
Frederic Marès

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
A través d’aquesta visita es pretén 
entendre la creació, evolució i 
consolidació de les col·leccions que avui 
formen el Museu Frederic Marès. A partir 
d’unes obres determinades el visitant 
s’endinsarà en el que va ser el 
procés de formació d’aquesta 
col·lecció.

METODOLOGIA 
Es pretén que els participants 
s’endinsin en l’univers personal 
de Frederic Marès i que puguin 
entendre com es va convertir 
en el principal col·leccionista 
català del segle XX. Mitjançant 
la història que s’amaga rere 
els diferents objectes, es vol 
donar a conèixer la faceta 
més personal de l’escultor 
col·leccionista.

HISTÒRIA DE LA COL·LECCIÓ 
DE FREDERIC MARÈS

La maleta del 
col·leccionista

Públic destinatari 
General

Espai a on es desenvolupa 
Estudi-biblioteca de Frederic 
Marès, Gabinet del col·leccionista i 
col·lecció d’escultura

Tipus d’activitat 
Visita dinamitzada

Durada de la visita 
1 h 

Preu de l’activitat 
Grups (fins a 25 participants): 64€

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
A través d’aquesta visita veurem in situ algunes 
de les moltes escultures públiques de Frederic 
Marès –algunes de ben desconegudes per 
part dels vianants– i trepitjarem alguns dels 
racons de la ciutat relacionats, d’una manera 
o altra, amb l’artista. D’aquesta manera, 
coneixerem de ben a prop alguns dels 
moments més destacats de la seva vida 
i de la seva trajectòria professional, com a 
escultor però també com a col·leccionista 
i com a actiu membre de la vida cultural 
barcelonina i catalana.  

METODOLOGIA 
Mitjançant un recorregut que s’inicia al 
Museu i continua pels carrers i places de 
la ciutat, ens endinsarem en l’obra i vida 
de Frederic Marès, cosa que ens permetrà 
prendre consciència de la seva presència a 
la ciutat i conèixer una mica millor el context 
polític i social en el qual va desenvolupar 
la seva producció artística. Finalment, es 
reflexionarà al voltant del seu llegat i de 
com aquest ha perdurat a la ciutat.

Públic destinatari 
General

Espai a on es desenvolupa 
Estudi-biblioteca de Frederic Marès 
i recorregut per diferents carrers i 
places de Barcelona

Tipus d’activitat 
Visita dinamitzada

Durada de la visita 
2.30 h

Preu de l’activitat 
Grups (fins a 25 participants): 135€
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Objectes insòlits 
del Gabinet del 
col·leccionista
UNA GRAN COL·LECCIÓ DE COL·LECCIONS

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquesta visita ens permetrà conèixer una 
selecció de les obres més importants que 
formen part de la col·lecció d’escultura del 
Museu, que abasta des de l’Antiguitat fins 
al segle XIX.

METODOLOGIA 
Mitjançant una visita comentada, es 
pretén que els participants puguin 
conèixer les obres més destacades del 
Museu, que només en la seva col·lecció 
d’escultura alberga més de 4.000 peces i 
que està considerada com una de les més 
importants de l’Estat.

OBSERVACIONS
La sala 12, dedicada a l’escultura en 
pedra, no és accessible per a persones 
amb mobilitat reduïda.

Les obres mestres 
del Museu 
Frederic Marès
RECORREGUT PER LES OBRES IMPRESCINDIBLES DEL MUSEU

Públic destinatari 
General

Espai a on es desenvolupa 
Col·lecció d’escultura

Tipus d’activitat 
Visita comentada

Durada de la visita 
1 h 

Preu de l’activitat 
Grups (fins a 25 participants): 64€

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Amb aquesta visita volem donar a conèixer 
el que Frederic Marès va anomenar el 
“museu sentimental”, una col·lecció de 
més de 50.000 objectes heterogenis que 
mostren la vida quotidiana, fonamentalment 
de la classe burgesa del segle XIX.

METODOLOGIA 
La visita comentada a aquesta col·lecció es 
desenvolupa en les disset sales temàtiques, 
creades segons la visió personal de 
Frederic Marès i que conformen una 
museografia única i molt personal.

OBSERVACIONS
La Sala de les diversions no és accessible 
per a persones amb mobilitat reduïda.

Públic destinatari 
General

Espai a on es desenvolupa 
Gabinet del col·leccionista

Tipus d’activitat 
Visita comentada

Durada de la visita 
1 h 

Preu de l’activitat 
Grups (fins a 25 participants): 64€

PÚBLIC GENERAL
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Públic
familiar



PÚBLIC FAMILIAR

ITINERARI PER LA CIUTAT DE BARCELONA A TRAVÉS 
DE LES OBRES PÚBLIQUES DE L’ESCULTOR

La Barcelona de 
Frederic Marès

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
L’activitat consisteix en una visita 
dinamitzada a l’espai expositiu del 
Gabinet del col·leccionista, que tindrà com 
a fil conductor materials que facilitaran 
una exploració de les diferents peces 
de l’exposició de forma autònoma 
per part de cadascuna de les unitats 
familiars que hi participin, a través d’un 
joc de cartes que, en lloc de recrear una 
baralla tradicional, planteja preguntes 
i dinàmiques per interactuar amb els 
objectes de l’exposició. Un cop acabada 
aquesta dinàmica, es proposa un espai de 
creació i d’acció a partir de la construcció 
d’una auca a través d’imatges adhesives i 
retoladors per escriure-hi a sobre.

METODOLOGIA 
Aquest projecte s’articula des d’una 
metodologia constructivista de l’educació, 
des de la qual es concep el subjecte en 
continu aprenentatge al llarg de la vida.
A través de mètodes de treball com el 
diàleg, les preguntes i el joc, els diferents 
agents participants de l’activitat podran 
construir nous significats en família i des 
d’una metodologia activa i participativa, 
que estimuli la creativitat, la reflexió i 
l’esperit crític dels participants.

D’auca en auca 
i tiro perquè em 
toca!

Públic destinatari 
Familiar

Espai a on es desenvolupa 
Gabinet del col·lecionista

Tipus d’activitat 
Visita taller

Durada de la visita 
2 h 

Preu de l’activitat 
6€ per participant 
(imprescindible reserva prèvia)

Dates 
20 d’octubre, 17 de novembre i 
15 de desembre de 2018 

Horari 
D’11 a 13.00 h

Públic destinatari 
Familiar

Espai a on es desenvolupa
Estudi-biblioteca de Frederic Marès 
i recorregut per diferents carrers i 
places de Barcelona

Tipus d’activitat 
Visita dinamitzada

Durada de la visita 
2.30 h 

Preu de l’activitat 
10€ per participant 
(imprescindible reserva prèvia)

Dates 
6 d’octubre, 10 de novembre 
i 1 de desembre de 2018

Horari 
D’11 a 13.30 h

20 21

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
A través d’aquesta visita veurem in situ 
algunes de les moltes escultures públiques 
de Frederic Marès –algunes de ben 
desconegudes per part dels vianants– i 
trepitjarem alguns dels racons de la ciutat 
relacionats, d’una manera o altra, amb 
l’artista. D’aquesta manera, coneixerem 
de ben a prop alguns dels moments més 
destacats de la seva vida i de la seva 
trajectòria professional, com a escultor 
però també com a col·leccionista i com 
a actiu membre de la vida cultural 
barcelonina i catalana.

METODOLOGIA 
Mitjançant un recorregut que s’inicia al 
Museu i continua pels carrers i places de 
la ciutat, ens endinsarem en l’obra i vida 
de Frederic Marès, cosa que ens permetrà 
prendre consciència de la seva presència a 
la ciutat i conèixer una mica millor el context 
polític i social en el qual va desenvolupar 
la seva producció artística. Finalment, es 
reflexionarà al voltant del seu llegat i de 
com aquest ha perdurat a la ciutat.






