
 
 

Art al rebost 
. 

 

PROPÒSIT  

Aprofitant l’impuls de l’any de Barcelona 

Capital l’alimentació sostenible a 

Barcelona proposem una activitat que 

convidi a reflexionar sobre allò que 

mengem, com omplim el rebost i com els 

nostres gestos serveixen per tenir cura 

del planeta a partir del dibuix i 

l’observació de les natures mortes de la 

col·lecció del museu. 

 
DESCRIPCIÓ 
 

Una visita dibuixada a la col·lecció del Museu Nacional per descobrir llapis en 

ma, els aliments que es menjaven fa més de tres cents anys i reflexionar sobre 

què i com mengem nosaltres avui, descobrir quines diferències i semblances hi 

ha i què podem aprendre del passat. Una activitat  a les sales del museu per 

mirar, dibuixar i pensar sobre els aliments de proximitat, els llocs on comprem 

i com cuidem el planeta amb la nostra alimentació. 

La visita inclourà propostes associades per fer abans i després de venir al 

museu, per tal de seguir explorant aquests temes a partir d’obres d’art i també 

dels espais de proximitat vinculats a l’alimentació com són l’escola, el mercat o 

els horts urbans.   

 

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

 Reflexionar sobre la procedència, la estacionalitat i els mètodes de conservació 

dels aliments que consumim a partir dels aliments representats a les natures 

mortes de la col·lecció  del museu  

 Prendre consciència de quins són els aliments que més consumim en la 

nostra dieta i quins podríem introduir per millorar-la  

 Aplicar la mirada de l’alimentació sostenible als aliments que apareixen 

representats a les natures mortes del museu  

 Comparar la manera com es comercialitzaven els aliments en el passat i 

ara   



 
 

 Fer una observació atenta a les natures mortes del museu a partir del 

dibuix 

 Desenvolupar processos creatius a partir dels dibuixos fets al museu i  de 

les reflexions a l’entorn de l’alimentació sostenible.  

 

TIPOLOGIA 

Visita dibuixada 

 

A QUI VA ADREÇAT 

Alumnat dels centres públics i concertats d’educació primària  

 

DURADA 

 2 hores 
 

DOCUMENTACIÓ 

Les natures mortes dins la col·lecció del Museu Nacional. 
https://www.museunacional.cat/ca/relats-visuals 

 
Revista Cuines/ Creixem amb l’Art de l’Escola Miquel Bleach, 2015 
https://www.museunacional.cat/sites/default/files/revista_creixem_amb_lart_2015.pdf 

 

INSCRIPCIÓ  

L’activitat es publicarà dins el programa educatiu del Museu Nacional. 

Les inscripcions es formalitzaran a través del formulari: 
https://www.museunacional.cat/ca/reserves-de-centres-educatius?activitat=18031 

Les inscripcions començaran a partir de l’1 de setembre 2021. 

 

CONTACTE 
 

Per les inscripcions: 

93 622 03 75 / grups@museunacional.cat 

Sobre l’activitat: 
Sandra.figueras@museunacional.cat 
 

 

MÉS INFORMACIÓ  
 

L’activitat estarà publicada dins el programa educatiu del museu a partir del 
mes de juliol 

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