
 
 

 

Pot contenir traces de…  
Alimentació i història colonial 
 

 

 
PROPÒSIT 

A partir dels objectes de la 

col·lecció es farà una lectura 

històrica i crítica de la 

globalització i l’herència 

colonial dels productes que 

consumim, ja siguin els 

aliments o els envasos que 

els contenen. 

 

DESCRIPCIÓ 
 

Coneixem el passat que amaguen alguns dels productes que consumim gairebé 
cada dia? Som conscients de l’origen del sucre, la xocolata o el cafè? Fins a 

quin punt coneixem el passat colonial d’Europa?  

Quan parlem de sostenibilitat pensem en recursos materials, però sovint ens 

oblidem de fins a quin punt els equips humans també haurien de ser 

sostenibles.  

La col·lecció d’Arts decoratives serà l’escenari ideal per reflexionar entorn 

aquests i d’altres temes: a partir dels objectes de la col·lecció debatrem sobre 

com consumim avui en dia, però també descobrirem l’origen d’aquests hàbits. 

 

OBJECTIUS (el que volem haver après quan hagi acabat l’activitat) 

 
● Conèixer l’origen dels nostres hàbits de consum globalitzats en relació a 

la història colonial. 
● Fomentar una consciència crítica en relació a la història de la societat 

occidental a partir de peces patrimonials de la col·lecció d’arts 
decoratives. 

● Treballar a partir d'una metodologia dialògica per tal d'incentivar una 
consciència social, cívica i empàtica. 

● Comprendre que la sostenibilitat no té només una dimensió material, 
sinó també humana i un cost ambiental.  



 
 

● Promoure la reflexió crítica i aprendre a llegir els orígens i costos del 

aliments que consumim, afavorint el consum local i sostenible.  
  

TIPOLOGIA  
 
Visita dinamitzada a la col·lecció d’arts decoratives del Museu del Disseny.  

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Alumnat dels centres públics i concertats d’ ESO, batxillerat i cicles formatius  

 

DURADA  
 

90 min a la sala d’exposicions amb debats i dinàmiques incorporades.  

 
INSCRIPCIÓ  
 

Cal adreçar un missatge per correu-e a reservesmuseudeldisseny@eicub.net  
A partir de l’1 de setembre. 
 

CONTACTE 
 

Servei de Reserves del Museu  

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

MÉS INFORMACIÓ  
 

https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca/activitats/escoles 

(disponible en breu) 
 

Properament trobareu l’enllaç d’aquesta activitat al web del PAE 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca/activitats/escoles
https://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/homeInit.do?method=cargar

