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Nivell: Educació Secundària i Batxillerat 
Durada: 1,30 h 
Número màxim d’assistents: 25 persones 
Preu: 12€ a l’escola / 8 € a la Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló- Barcelona) 
  



 

Una col·lecció de nassos 
 

 
 

Objectiu principal 
 
Aquest taller pretén desenvolupar un dels principals objectius de la Fundación 
Ernesto Ventós, que es centra en establir una relació entre l’art contemporani i 
l’olfacte. Es basa en la presentació d’obres pròpies de colección olorVISUAL de la 
Fundació i establir la seva relació amb les essències per a mostrar com l’art pot 
esdevenir el vehicle conductor pel desenvolupament de l’olfacte. 
Depenent del nivell es treballaran més elements artístics o menys. També els 
artistes són diferents per a Secundària i per a Batxillerat. 
 

Objectius educatius 
 

- Relacionar obres d’art amb olors que li corresponguin. 
- Identificar elements propis de l’art contemporani a partir de diferents obres 

de colección olorVISUAL. 
- Descobrir l’obra de diferents artistes de colección olorVISUAL. 
- Estimular el sentit olfactiu per a aprendre a expressar-lo artísticament. 
- Identificar olors de diferents tipologies. 
- Valorar la importància i el paper dels sentits a la vida humana i 

específicament el de l’olfacte. 
- Reconèixer el sentit de la representació artística contemporània. 

 



Metodologia 
 
Desenvolupament: 

1. Es presenta una de les obres seleccionades de cada autor/a. Mirem la 
imatge i llegim el text que l’acompanya en veu alta. Ens plantegem per a 
cada obra: quin tema tracta, de quins materials està feta, quina tècnica i 
modalitat s’utilitza (només per a Batxillerat), els colors i la composició (per a 
Batxillerat). 

2. Pensem amb tot el grup quina emoció o sentiment ens transmet (alegria, 
tristesa, ràbia, fàstic, por, sorpresa...). 

3. Pensem si les emocions es relacionen amb els colors, la forma... 
4. Després pensem quina olor podria fer aquella obra. Cada persona li assigna 

una olor d’alguna cosa coneguda. 
5. S’exposa qui és el/la artista i quin objectiu perseguia amb la seva creació. 

Descobrim el títol, l’any i la tècnica. El comparem amb les nostres hipòtesis. 
6. Mostrem quina olor li va assignar Ernesto Ventós a cadascuna. 

 
 
 
 
 


