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El Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona (MUEC) consta de dues seus,
una al carrer Montcada i una altra al parc de Montjuïc, resultat de la fusió del Museu
Etnològic de Barcelona i el Museu de Cultures del Món. És un museu amb vocació
social que mostra un patrimoni que Barcelona i els seus col·leccionistes i estudiosos
han aplegat des de mitjan segle XX, que és testimoni de la diversitat cultural humana.

LA CATRINA ENS MOSTRA EL MUSEU

La seu Parc Montjuïc recull estris i eines procedents de la vida quotidiana vinculats
a les nostres arrels en la cultura popular, la vida rural i els oficis preindustrials com
ara la pesca, l’agricultura, la ramaderia i el tèxtil, entre d’altres. Els objectes també es
mostren ordenats en àmbits al voltant del món domèstic, el treball, el joc i les festes
i les creences i la religió, aspectes vinculats a la disciplina de l’etnologia. La vida a la
ciutat també hi és representada a través de propostes experimentals.
La seu Montcada presenta més de cinc-centes peces procedents de l’Àfrica, Oceania, l’Àsia i Amèrica, realitzades per pobles i societats molt diverses i en diferents
moments històrics. Són exemples de primera categoria sobre la relació de l’home
amb el seu entorn natural i l’univers, de les seves creences i rituals.
El museu proposa a la comunitat educativa un ampli ventall de visites i tallers amb
l’etnologia i l’antropologia com a eines per entendre i explorar el món, amb la comparació com una forma d’aprenentatge i fomentant la indagació a través dels objectes.
Vivim en una societat complexa i diversa, en un món globalitzat i en canvi constant.
L’antropologia, com a disciplina científica en què es basa el museu, realça aquesta diversitat cultural i alhora ens permet reflexionar sobre allò que ens uneix com a éssers
humans. Ens convida a veure el món amb els ulls d’aquells que no són com nosaltres
i a qüestionar-nos allò que ens és més familiar.

SEU MONTCADA

Un apassionant món per descobrir a través de les nostres activitats!
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SEU PARC Montjuïc

Programa
Educatiu

Eines, joguines, atuells domèstics, recipients per menjar i emmagatzemar,
pintures... La seu del museu al Parc Montjuïc mostra objectes procedents de
la vida quotidiana vinculats a les nostres arrels en la cultura popular, la vida
rural i els oficis. També exposa objectes ordenats per àmbits: el món domèstic, les creences, el joc, el treball i la festa, per explicar els temes d’interès de
la disciplina de l’etnologia. El programa educatiu posa l’accent en l’aprenentatge a través dels objectes i el seu context, en els usos i les societats
que els van utilitzar i produir. Les eines i la tecnologia, el treball i la divisió de
gènere, el joc en relació amb les necessitats humanes per viure són els nostres temes predilectes. La comparació ens serveix com a eina metodològica
per repensar la nostra realitat més propera.

VISITA VIRTUAL

Programa educatiu 2020-2021
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Mil i un objectes d’arreu del món
Descobrint objectes d’altres temps i cultures

Un mateix objecte amb una mateixa utilitat pot haver canviat amb el temps o pot ser diferent segons la cultura que l’ha creat. Al museu veurem com els humans produïm tota mena d’objectes per
cobrir diferents necessitats i que són un reflex de diferents maneres de viure i d’entendre el món.
Objectes per cuinar, per menjar, per treballar i també per jugar i divertir-se. La visita al museu esdevindrà una activitat d’aprenentatge vivencial, en la qual veurem com són els objectes i com cal
classificar-los. Observarem les seves similituds i diferències i descobrirem quina informació aporten
sobre les formes de vida quotidianes d’altres temps i cultures. Per als més petits, un titella explorador
ens conduirà per aquest viatge pels objectes que ha recollit arreu del món. L’alumnat de cicle inicial
complementarà la visita amb un taller de creació d’objectes.
i

Pi

Visita de DESCOBRIMENT 60 MINUTS
Visita – taller de 120 MINUTS
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XARXES, AGULLES I
MARTELLS
Dels oficis del passat a les
professions del present

Els oficis d’avui no són ben bé com els de fa
cent anys. L’activitat ens permet analitzar de
quina manera han anat canviant els oficis,
tant pel que fa als processos tècnics com en
l’aportació que cada ofici o professió ha fet
per al benestar de les comunitats. Explorarem els objectes que es feien servir en el passat per tal d’aprofundir en les tecnologies pròpies d’oficis
com la pesca, l’agricultura, la ramaderia i el tèxtil. Durant el taller, l’alumnat de primària podrà fer una
dramatització basada en les aportacions dels oficis tradicionals al funcionament de les comunitats,
reflexionant sobre la seva interdependència i la importància de la cooperació. La visita per a secundària aprofundeix en els canvis tecnològics implicats en l’obtenció i producció de béns essencials i les
diferents relacions amb el medi.
Pm Ps

Visita – taller de 120 MINUTS

S

Visita de 90 MINUTS

Tots iguals, tots diferents
Jocs d’arreu del món

El joc és present a totes les societats. Jugant s’aprenen per imitació els rols, les regles i costums dels
adults. Les regles del joc ens serveixen per parlar de les diferències entre els éssers humans, però
també dels drets humans i dels infants i les desigualtats que es produeixen en l’exercici d’aquests
drets. Farem un recorregut per observar i comparar objectes relacionats amb el joc i les joguines de
procedències diverses, d’altres cultures i d’altres temps. En el taller descobrirem i jugarem a jocs
d’arreu del món i l’alumnat podrà experimentar la diferència, la igualtat i la desigualtat a través de
les regles del joc.
Pm Ps

Visita – taller de 120 MINUTS

EXPLORAR LA CULTURA

Investigar la societat a través dels objectes i les eines de l’antropòleg
Els humans som éssers culturals. Però què és la cultura? Com la defineix i l’estudia l’antropologia?
Com es pot fer un projecte de recerca fent servir les eines i la metodologia d’aquesta disciplina? La
casa o espai domèstic, les creences, el treball, el joc i la festa són materials d’estudi de l’antropologia.
Aprendrem a utilitzar les eines de recerca d’aquesta disciplina a fi de produir i ordenar coneixement
sobre un col·lectiu, un poble o una cultura. Ho farem a través d’un treball de recerca i mitjançant
procediments comparatius, a partir dels objectes i de material fotogràfic que exposa el museu. El
quadern de treball de l’etnògraf ens permetrà continuar el treball de recerca a l’aula. En el taller explorarem la cultura de la societat actual a partir dels seus objectes quotidians i crearem el nostre propi
museu etnològic del segle XXI.
Ps

S

Visita – taller de 120 MINUTS
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LES CARES DE BARCELONA

Exposició temporal: una nova mirada a la ciutat
Visita a l’exposició “Les cares de Barcelona”, que ens proposa mirar-nos la ciutat amb nous ulls que ens
permetin copsar les seves múltiples cares. A partir d’elements com la gent, els missatges, les festes,
els carrers i edificis, el turisme i els records, podem repensar, des de l’antropologia, la ciutat on vivim.
També s’hi exposen els resultats de recerques realitzades sobre diferents aspectes vinculats a la vida i
la identitat de Barcelona, que tenen a veure amb les olors, la memòria i els sons de la ciutat.

QUINA FEINADA!

S

AU

B

Visita de 60 MINUTS

Dones, subsistència i cures

VESTIGIS UNIVERS D’HISTÒRIES

Quines són les activitats que necessitem per viure i que són presents a totes les societats i cultures? La cura de les persones, l’elaboració d’aliments o el manteniment de les cases i els vestits
són feines bàsiques per viure i moltes vegades ni ens hi fixem. A partir dels objectes del museu,
descobrirem tecnologies i pràctiques bàsiques per a la vida i la subsistència de diferents societats
del món i com han estat tradicionalment associades a les dones. Reflexionarem sobre els rols de
gènere i com desenvolupar actituds que qüestionin aquests estereotips. En el taller, un joc de taula
posarà a prova a l’alumnat per aconseguir que el seu grup pugui subsistir, gestionant les tecnologies i pràctiques socials bàsiques com la cooperació.
S

Visita – taller de 120 MINUTS

B

AU

Projecte intergeneracional en col·
laboració amb Textura de Cultura

Amb les eines pròpies de l’etnografia, l’alumnat
farà una recerca basada en les històries de vida
de la generació dels nostres avis. El punt de partida seran els objectes de l’entorn quotidià de fa
poques dècades que la ràpida evolució tecnològica ha deixat en desús. Els joves recuperaran del
testimoni de la gent gran amb aquestes històries
d’objectes en desús i a punt de desaparèixer.

visita de 90 minuts

CASA, TREBALL, FESTA

S

B

Visita – Taller de 180 MINUTS

Descobrim la col·lecció del museu i com vivim els humans
Visita general del museu fent èmfasi en l’origen de les col·leccions i de l’edifici, així com de la proposta
museogràfica. Un museu d’etnologia pretén explicar la dimensió social i cultural de l’ésser humà i entendre el món contemporani mitjançant una mirada global i comparativa. El Museu Etnològic hi respon
a través dels seus espais principals. A l’exposició permanent descobrirem estris vinculats a les nostres
arrels en la cultura popular, la vida rural i els oficis, i d’altres objectes de la vida quotidiana ordenats al
voltant del món domèstic, les creences, el treball, la festa i la protesta. La “reserva visitable” ens mostra
la diversitat en la cultura material tot qüestionant què vol dir col·leccionar, classificar i ordenar objectes
d’interès etnològic.
B

AU

Visita de 90 MINUTS

SENTIR L’OBJECTE

Els objectes que més m’estimo són els que ja s’han fet servir
Una activitat per experimentar, viure, reconèixer i també per reflexionar sobre els objectes comuns que
envolten la nostra vida quotidiana i els que envoltaven als nostres avantpassats i cultures d’altres llocs del
món. Objectes que es deixen tocar, escoltar, acaronar, percudir o sentir, que procedeixen de les cuines dels
nostres avis, del treball del pagès, del pastor o del pescador, de les festes majors. Viurem la cultura que ens
és pròpia, la que hem heretat i les seves transformacions.
Ac

Taller de 90 MINUTS
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SEU MONTCADA
Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania. D’aquests continents procedeixen els objectes que s’exposen a la seu Montcada, bons exemples de la diversitat cultural,
religiosa, artística i estètica de prop d’un centenar de pobles d’àmbits geogràfics molt diferents. Destacant el coneixement d’aquestes cultures, amb
rigor i sense estereotips, les nostres propostes educatives pretenen trencar amb la visió etnocèntrica amb què sovint han estat vistos des d’Europa.
Oferim dues línies d’activitats: una té l’eix geogràfic centrat en cada un dels
continents i, l’altra, activitats transversals per reflexionar sobre grans temes de la humanitat com ara les religions, els rituals de pas o les relacions
dels humans amb els animals.

Museu Etnològic i de cultures del món · Montcada
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QUE BÈSTIA!

El vincle entre animals i humans a través
de les cultures
Visita transversal que permet fer un viatge arreu del
món per descobrir les representacions d’animals en
diferents cultures i els seus sentits simbòlics. La manera
com cada grup humà entén i explica la natura i el món que
l’envolta té a veure amb la forma de pensar i viure els seus vincles amb els animals. Coneixerem el cocodril mitològic de l’illa de Nova Guinea, el bou en l’hinduisme a
l’Àsia, el gos i el jaguar a l’Amèrica precolombina i els animals compostos a l’Àfrica. En algunes societats,
els animals són tractats com a parents o avantpassats; en d’altres els consideren divinitats, guies o protectors dels difunts. Al taller per a educació infantil i primària es crearà un animal mitològic que ajudarà
a resoldre situacions i desafiaments semblants als de les cultures analitzades; a secundària es treballarà
el simbolisme dels animals i la construcció del gènere en la nostra societat a través dels estereotips i les
marques comercials.
i
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S

Visita – taller de 120 MINUTS

TRANSVERSAL

VIATGES SAGRATS
La humanitat i les religions

VISITA VIRTUAL

Totes les societats conviuen amb elements sagrats que tenen a veure amb la seva concepció del
món, relats i teories sobre el seu origen i funcionament, el lloc que hi tenen els humans i les causes
dels infortunis. Tríptics, creus, llibres, taulers d’endevinació, pintures sobre escorça, esteles de pedra,
ofrenes funeràries i jocs, són part del fet religiós de l’Àfrica, Oceania, l’Àsia i Amèrica. A la visita coneixerem algunes de les gran religions del món, el seu origen i per quins llocs s’han difós a través del
proselitisme, les migracions, les guerres i l’esclavatge. Les creences i pràctiques religioses viatgen i
es transformen al llarg de la història. Veurem també com l’antropologia les estudia i classifica atorgant-los la mateixa validesa. En el taller, a través de les històries de
diversos personatges, reflexionarem sobre la diversitat religiosa al
món actual i el dret a la llibertat de pensament, creences i culte.
S

Visita – taller de 120 MINUTS

B

AU

Visita de 90 MINUTS

TRANSVERSAL

VISITA VIRTUAL

Programa educatiu 2020-2021
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JA SOM ADULTS!
Rituals de pas i body art

Les persones passem per diferents etapes al llarg de
la vida, des del naixement fins a la mort. Totes les
cultures duen a terme rituals per donar significat a
aquestes transicions vitals: són els rituals de pas.
En aquesta visita coneixerem un ritual diferent per
cada etapa de la vida: la presentació del nounat, la
iniciació a l’edat adulta (masculina i femenina), el
matrimoni i el funeral. A través d’una selecció d’objectes
de l’Àfrica, Oceania, l’Àsia i Amèrica visualitzarem aquests
rituals per comparar-los amb la nostra manera d’enfocar les etapes de la vida i com les celebrem.
Ens fixarem sobretot en el pas de la infància a l’edat adulta. En el nostre entorn, l’adolescència és
una etapa llarga i ambigua, mentre que moltes societats marquen aquest pas amb un ritual puntual
que implica sovint modificacions corporals. Al taller veurem pràctiques molt actuals com el tatuatge
i el pírcing i les compararem amb les d’altres llocs del món.
S

Visita – taller de 120 MINUTS

B

AU

Un viatge a través de la col·lecció del museu
Visita transversal que permet conèixer les peces més representatives del museu des del doble vessant
artístic i antropològic. Es tracta d’objectes procedents de l’Àfrica, Oceania, l’Àsia i Amèrica d’una gran
diversitat de grups culturals i que abasten un ampli ventall cronològic, des de peces precolombines
fins a objectes del segle XX. Descobrirem l’origen d’aquestes col·leccions i els protagonistes, el llegat
colonial i les expedicions científiques que van fer possible que arribessin a Barcelona. A través de l’antropologia coneixerem el context de les cultures que van produir aquests objectes i les seves maneres
de viure i entendre el món. Ens aproparem a mons que trobarem estranys i, alhora, ens mirarem amb
altres ulls allò que ens és més familiar, per capgirar la nostra visió del món.
Ac

Visita de 90 MINUTS

ELS COLORS I ELS SOMNIS
DE LA TERRA
Un viatge per Oceania
Oceania és un continent amb una geografia plena d’illes amb una gran diversitat de paisatges i de
cultures. A la visita, coneixerem objectes d’Austràlia, Nova Guinea, Nova Zelanda i l’illa de Pasqua.
Cases cerimonials, escultures, pals, relíquies, pintures corporals, pintures sobre escorça i danses
són alguns dels suports més utilitzats a través dels quals les cultures d’aquest continent han establert comunicació amb els seus avantpassats i amb el temps dels mites. També veurem com certes
pràctiques tradicionals han esdevingut art contemporani. Al taller, ens centrarem en la pintura sobre
escorça de Terres d’Arnhem, Austràlia, explorant les seves tècniques i materials i intentant crear en
les seves mateixes condicions rituals.
I
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Visita – taller de 120 MINUTS
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Visita de 90 MINUTS

Un viatge per Àfrica

FEM LA VOLTA AL MÓN

B
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POSA’T LA MÀSCARA

Visita de 90 minuts

TRANSVERSAL

S

Museu Etnològic i de cultures del món

TRANSVERSAL

L’Àfrica és un continent amb una gran diversitat cultural i religiosa. Descobrirem el poble fang de
l’antiga colònia espanyola de Guinea Equatorial, els bronzes de l’antic regne de Benín, el cristianisme
d’Etiòpia i la religió ioruba estesa avui per altres continents, a més de l’esplèndida col·lecció de màscares. Coneixerem monarquies divines, clans
i societats secretes, el culte als avantpassats
i el sentit i la utilitat d’estatuetes i màscares
com a mediadores amb el món dels esperits
per a restaurar l’ordre, la prosperitat i la justícia. Amb el grup visitant, designarem equips
de cartògrafs, antropòlegs i dibuixants que
s’ocuparan de recollir informacions de cada
peça. Al taller, crearem màscares per ballar i
que farem servir per curar, protegir, espantar,
commemorar o instruir.
Visita – taller de 120 MINUTS
Visita de 90 MINUTS

Programa educatiu 2020-2021
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LLUMS I OMBRES AL TEATRE WAYANG KULIT
Un viatge per Àsia

L’Àsia és un dels continents més àmpliament representats a les col·leccions del museu, des de Filipines
a l’Índia, passant pel Tibet, Tailàndia, el Japó i Corea. La visita fa un recorregut pel fet religiós, des de les
religions majoritàries com ara l’hinduisme i el budisme, molt esteses per tot el territori, fins a les més
minoritàries, com ara l’animisme i el xamanisme, presents a les Filipines i a Indonèsia. Coneixerem els
símbols i figures tan conegudes com Buda, a més de Xiva i Vixnú, i les titelles del teatre d’ombres wayang
kulit de Java. Al taller convidem l’alumnat a fabricar la seva titella a partir de la creació d’un personatge
per a una gran epopeia, inspirant-se en les virtuts dels déus que haurem vist a la visita.
Pm Ps Ac

Visita – taller de 120 MINUTS

S

B
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Visita de 90 MINUTS

OBJECTES PER AL MÉS ENLLÀ
Un viatge per Amèrica

La visita d’Amèrica dona a conèixer les civilitzacions precolombines de Mesoamèrica, l’Amèrica Central i els Andes. De societats com els Maia, els Inca, els
Mochica o els Nazca, entre d’altres, en descobrirem la religiositat, la
cosmologia i també la quotidianitat. La major part dels objectes
del museu procedents del continent americà van ser trobats en
tombes i són ofrenes funeràries. A través d’ells coneixerem les
relacions que aquests pobles van establir amb la mort i el viatge al més enllà. Ens guiaran uns objectes-pista vinculats al
nostre entorn quotidià, que ens ajudaran a indagar, comparar i relacionar. Al taller interrogarem aquests objectes-pista
amb el nostre llegat material per imaginar quins objectes
ens representen i necessitem per damunt de tot.
Pm Ps
B

AU

S

Visita – taller de 120 MINUTS

Visita de 90 MINUTS

Museu Etnològic i de cultures del món

seu parc montjuïc

La biblioteca
del museu
i els TREBALLS DE RECERCA
Pel que fa als TREBALLS DE RECERCA d’ESO
i Batxillerat, la Biblioteca del Museu Etnològic i de Cultures del Món està especialitzada
en antropologia social i etnologia, i disposa
d’un ric fons que tracta tots els aspectes i
manifestacions culturals que componen la
societat. Amb més de 22.000 registres, la
biblioteca és un servei de referència, de gran
utilitat per al vostre alumnat durant la realització del seu currículum educatiu.
Podeu cercar al catàleg en línia al nostre web
o podeu venir a fer consultes a la nostra sala
de lectura, situada a l’edifici del Museu Etnològic.

VISITA EL CATÀLEG EN LÍNIA
Us podem ajudar a confeccionar una selecció bibliogràfica a mida del vostre àmbit
d’interès o fer recerca d’informació.
Horaris amb CITA PRÈVIA.
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Seu Montcada

Espai interactiu
Al final del recorregut de l’exposició permanent, a la 2a planta, després de travessar
Japó, Xina i Corea, hi ha un espai de consulta amb recursos interactius. D’una banda,
es poden consultar els quaderns de viatge
d’Albert Folch i August Panyella, mapes dels
diferents continents i de diverses èpoques, i
també un recull d’exemples de cuina, música, llengua i escriptura de cultures actuals.
D’altra banda, tancant la visita hi ha un espai
condicionat per escoltar contes infantils.
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Informació
•
•
•
•

Per més informació i reserves: reservesmeb@bcn.cat i tel. 932 562 300
Inscripcions a partir del 25 de juny de 2020
Horaris d’inscripció: de 10.00 a 18.00 hores
Grups classe: 25 persones
Donada l’excepcionalitat per la COVID-19 el número de persones/grup pot estar subjecte a modificació
• Hi ha activitats per a 2 grups classe alhora. Consulteu el web.
• Preus* per grup escolar:
• Visita de 60 min: 60 € (2,5 € per alumne/a extra)
• Visita de 90 min: 65 € (2,5 € per alumne/a extra)
• Visita-taller entre 90 i 180 min: 80 € (3 € per alumne/a extra)
* Aquests preus corresponen al curs 2019-2020. El curs 2020-2021 poden estar subjectes a modificacions,
ja que estan condicionats a l’aprovació dels nous preus públics municipals.

• També teniu l’opció de només fer la visita en algunes de les activitats (consulteu-ho
quan feu la reserva)
• Visites lliures: horaris de 10.30 a 17.00 hores. Preu: entrada gratuïta per a menors de
16 anys. Us recomanem que feu reserva prèvia si veniu en grup.
• A la seu Montjuïc, hi ha disponible un joc de pistes per la reserva visitable del museu:
recerca d’objectes en equips.
• Recursos:
• Dossier amb orientacions per al professorat i propostes per a abans i després de la
visita. Disponible a la web en format PDF o demanant-lo a reservesmeb@bcn.cat.
• Biblioteca del Museu Etnològic i de Cultures del Món: jsarabia@bcn.cat
• Seu Parc Montjuïc: Jardins Laribal al parc de Montjuïc, a darrere de l’edifici.

Seu Montcada
Montcada, 12
08003 Barcelona
T. 932 562 300

VISITA EL WEB

DL B 16875-2019

Seu Parc Montjuïc
Pg. Santa Madrona, 16
08038 Barcelona

