
El Museu Europeu d’Art Modern  - MEAM - constitueix 

un nou espai dedicat a l’art contemporani figuratiu, ubicat 

al Palau que, al segle XVIII, la família Gomis encarregà a 

l’arquitecte Joan Garrido, ben a prop del Carrer Montcada 

i, en conseqüència, del Born, una de les zones culturals 

més rellevants de la nostra ciutat. La singularitat del museu 

radica en el fet de que es tracta de la única institució 

cultural de Barcelona que ofereix una visió de l’art del segle 

XXI centrada en la figuració i el realisme. 

L’objectiu fonamental del Museu Europeu d’Art Modern 

és apropar l’art al públic, facilitant la seva comprensió a 

través d’un ampli ventall d’eines i recursos didàctics. Com 

a entitat integrada al Consell de Coordinació Pedagògica 

de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, la tasca 

educativa constitueix una de les principals prioritats del 

museu, oferint als grups escolars dels diversos nivells 

educatius – Educació Infantil, Educació Primària i Educació 

Secundària – la possibilitat de descobrir un espai dinàmic 

d’aprenentatge a través de l’art.

Descobreix un món de formes i colors

i converteix-te en artista al MEAM! 

El taller Descobreix un món de formes i colors i converteix-
te en artista al MEAM! és una activitat adreçada a nens i 

nenes d’Educació Infantil, d’una durada aproximada de dues 

hores. L’objectiu consisteix en apropar-los a la Col.lecció de 

pintura i escultura del Museu Europeu d’Art Modern a través 

d’una sèrie de recursos i eines summament didàctics per tal 

de potenciar i desenvolupar la capacitat creativa, així com 

per fomentar l’interés i la curiositat envers l’obra artística, ja 

sigui aquesta de dues o de tres dimensions, això és, pintura 

i escultura. L’educador, amb el recolzament d’una sèrie de 

materials de suport, acompanyarà als nens i a les nenes en 

la descoberta, tal i com indica el títol del taller, d’un món 

ple de formes i colors en el recorregut per diverses sales del 

museu, proporcionant-lis les eines necessàries per a que 

ells mateixos s’acabin convertint en artistes. 

És una pintura o una fotografia?
L’objectiu del taller És una pintura o una fotografia? 

pretén descobrir als i a les alumnes dels diversos cicles 

d’Educació Primària les diverses tècniques utilitzades 

pels artistes presents a la Col.lecció del MEAM, ja estiguin 

aquestes més vinculades a la pintura o bé a la fotografia, 

incidint en les diferències però tanmateix en els seus punts 

en comú. L’educador, a través del mètode pregunta – 

resposta, així com d’una sèrie de materials de suport i de 

recolzament de l’activitat, potenciarà l’interès del grup - 

classe envers l’obra artística, així com la capacitat de diàleg 

i el treball en equip. 

Art del passat o del present?
La visita Art del passat o del present? és una activitat 

adreçada a alumnes d’Educació Secundària, tant d’E.S.O 

com de Batxillerat, d’una durada de dues hores, l’objectiu 

de la qual és donar-lis a conéixer la singularitat de la Col.

lecció del Museu Europeu d’Art Modern: una visió de l’art 

del segle XXI centrada en la figuració i el realisme de la mà 

d’una generació d’artistes contemporanis, tant pintors com 

escultors. Art contemporani, art del segle XXI, sí, però tenint 

present la influència de grans mestres de la història de 

l’art, com ara Miquel Àngel, Velázquez o Goya. Aquest tret 

permetrà establir ponts de diàleg, debat i connexió entre 

aquestes grans figures i els artistes presents al MEAM, els 

quals es desenvoluparan en el transcurs de la visita. 



Art, arquitectura i urbanisme
L’objectiu de la visita - itinerari Art, arquitectura i 

urbanisme consisteix en apropar als i a les alumnes 

d’Educació Secundària a la història i a l’entorn de l’edifici 

que avui en dia coneixem com a Museu Europeu d’Art 

Modern: un palau encarregat pel mercader Francesc Gomis 

a l’arquitecte Joan Garrido a finals del segle XVIII, que 

posteriorment seria ocupat per les tropes napoleòniques 

durant la Guerra del Francès. L’activitat, estructurada en 

dues parts, estableix un fil cronòlogic entre el segle XVIII i 

el segle XXI: durant la primera part es realitzarà un itinerari 

pels indrets més significatius de la Barcelona de Francesc 

Gomis, els posteriors canvis urbanístics que afectaren al 

palau del segle XVIII, i les reformes que s’han portat a terme 

fins aconvertir-se en l’actual Museu Europeu d’Art Modern. 

L’antic Saló de Ball es convertirà en el punt de partida de la 

segona part de l’activitat: la visita a la col.lecció del museu.

Informació i reserves: 
Preu de les activitats: 3 € per alumne. Professors, entrada gratuïta

Nombre màx. d’assistents per torn: 25 alumnes 

Nombre màx. de professors acompanyants per l’activitat: 2 

Àrea d’Educació: Rosa Tarroja

Correu electrònic: activitats@meam.es

Telèfon: 935 525 664  -  Fax: 934 179 360 www.meam.es

Horari: de dimarts a diumenge, de 10 a 20 h, Dilluns tancat
Botiga: Postals, catàlegs i objectes relacionats amb el museu,
Entrada: 7 euros, Reduida: 5 euros,
Direcció: C/ Barra de ferro 5, Barcelona - 08003
Comunicacions: Metro: L4 (Jaume I)    
  Bus: 17, 19, 39, 40, 45, 51, 120   
  Bus Turistic:   Pla de Palau
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