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SERVEI EDUCATIU
DE LA FUNDACIÓ VILA CASAS

El Servei Educatiu de la Fundació Vila Casas ofereix a alumnes d’escoles i 
d’instituts un seguit d’activitats que consten de vuit mòduls de visites-taller 
adreçades a les etapes infantil i primària, així com un conjunt de cinc visi-
tes dinamitzades per a alumnes d’ESO i batxillerat, i per al col·lectiu amb 
necessitats educatives especials. Un ventall d’activitats educatives que te-
nen lloc als nostres museus i espais d’art de Barcelona i de l’Empordà.
La programació que oferim està orientada a desvetllar l’interès i la curiositat 
pel coneixement del llenguatge expressiu de l’art contemporani, a través de 
mòduls de lliure elecció o complementaris, per a un aprenentatge progressiu 
i curricular.
El nostre objectiu és complementar la formació en art contemporani d’escoles 
i d’instituts en considerar que és fonamental aprendre a saber contemplar 
l’obra d’art més enllà del seu aspecte formal.
Des d’un aprenentatge lúdic de les tècniques artístiques contemporànies fins 
a l’estímul dels sentits, l’exploració de les possibilitats plàstiques dels mate-
rials i la interacció amb l’entorn més immediat, utilitzem l’art com un llenguatge 
universal capaç de desenvolupar l’anàlisi, el sentit crític, la lògica, la reflexió i la 
intuïció, com a elements necessaris per a la lliure expressió.
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Fent ús de diferents suports, mate-
rials en desús, objectes trobats i versa-
tilitat d’eines, juntament amb una mica 
de gestualitat i expressivitat, podeu ser  
artistes de la vostra pròpia obra d’art!

P3* i P4: Caminem per l’art

Endinsem-nos en el camp visual i plàstic per 
mitjà de les empremtes que els artistes dei-
xen en les seves obres i imaginem-nos que els 
quadres són finestres per on podem viatjar 
en l’espai i el temps.

P3*: Es treballen conceptes com el llenguatge 
del color, les formes, les textures, les imatges, 
l’espai i els sentits.
 

P5: De la taca a la forma 

Els artistes taquen els seus llenços i tracen 
línies sense por. La taca és part inherent de 
les seves creacions alhora que difuminen les 
fronteres infranquejables de la línia. Desmi-
tifiquem els formalismes, defugim de les re-
presentacions objectives i fem ús de la ins-
piració!

INFANTIL P3*, P4 i P5
PAS A PAS

Aquest tipus d’activitats consten de dues parts: una 
visita a sales del museu on es contemplen un seguit 
d’obres d’art, que varien anualment, i una activitat 
pràctica en l’àrea-taller.

Les visites-taller s’emplacen en el Museu de Pintura Con-
temporània Can Framis, antiga fàbrica tèxtil de final del segle 
xviii que, reconvertida en museu, acull el fons de pintura de 
la Fundació Vila Casas, una col·lecció viva que s’actualitza 
any rere any.

VISITA TALLER
INFANTIL I PRIMÀRIA

REQUISITS

Cal que els alumnes de P3 a 1r de primària 
arribin amb la bata posada i esmorzats.
 
Pel que fa a la resta d’alumnes, cal que 
duguin la bata i vinguin esmorzats.

P3*: Es recomana que vinguin a partir del 
tercer trimestre.

DURADA
2 h aprox.
(45 min visita  
+ 1 h 15 min  
de taller)

PREU
60 € per grup/
classe
(màxim 30)
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3r PRIMÀRIA: L’art de crear

En el taller s’exploren els trets característics 
dels materials que fan servir els artistes com 
a eines conductores i expressives d’idees, de 
sentiments i d’emocions.

4t PRIMÀRIA: L’art de sentir

Què, qui i com?
Què ens vol transmetre l’artista?
Quines emocions ens vol provocar?
Com creieu que l’artista veu el món?

Una obra d’art a mode de mirall és el reflex 
del qui la crea, així com també ens suscita 
un sens fi de sentiments, emocions i records.

5è PRIMÀRIA: Entre figuració i abstracció

En el taller es treballa la composició per  
mitjà dels conceptes d’art abstracte i figura-
tiu. La subjectivitat de l’espectador qüestio-
na la línia divisòria entre aquestes dues for-
mes de representació. Com és de vertadera  
la realitat i de quina forma la percebem? Un 
mateix fet o concepte pot transformar-se en 
funció de com i què veiem.

6è PRIMÀRIA: Deconstruir per construir

Aquesta activitat ensenya que el sol fet de 
desfer quelcom o distorsionar-ne algun dels 
components, genera una nova representació. 
Es fomenta la necessitat d’aprendre a mirar 
l’art des d’una òptica diferent: fer o desfer són 
accions igual de vàlides per a arribar a crear.

Contempleu l’obra d’art i deixeu volar 
la imaginació!

Darrere de tot procés creatiu hi ha una his-
tòria o un racó de vivències, que pot coin-
cidir o no amb la de l’autor. L’observador 
del quadre dins la seva ment és capaç 
d’elaborar una nova interpretació per mitjà 
del llenguatge que millor expressi i repre-
senti la seva manera de ser. Cada quadre 
conté petits relats que poden reconstruir 
el món de l’autor, el del jo personal o del 
jo imaginari.

1r PRIMÀRIA: Olor i color

L’art i les seves múltiples gammes cromàti-
ques, quina olor fan?
L’objectiu del taller és vincular l’art amb les 
nostres experiències sensorials i personals: 
vista i olfacte.

2n PRIMÀRIA: Textura, so i intuïció

L’art i les seves heterogènies textures, 
quin so fan?
L’objectiu del taller és vincular l’art amb les 
nostres experiències sensorials i personals: 
tacte i oïda. 

PRIMÀRIA (de 1r a 6è)
EL RACÓ DE L’ARTISTA
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Aquesta tipologia d’activitats consta d’un recorregut 
per sales. A través del mètode pregunta-resposta i com-
plementades amb material de suport didàctic, generen 
el diàleg i la reflexió entorn de l’art contemporani.

L’objectiu d’aquesta dinamització és desenvolupar la capa-
citat de relacionar el contingut conceptual de l’obra amb 
l’entorn immediat dels alumnes, alhora que incentiva el grau 
de participació i el treball en equip.

Visites dinamitzades a Barcelona

DURADA
1 h 30 min aprox.

PREU
40 € per grup/classe
(màxim 30)

VISITA DINAMITZADA
ESO I BATXILLERAT
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l’àmplia versatilitat de propostes artístiques 
de l’art dels nostres dies. 

Ubicats en uns antics magatzems de pun-
tes de coixí dins d’un edifici modernista 
de principi del segle XX, a través dels seus 
espais s’atorga difusió i promoció a artis-
tes contemporanis. Unes exposicions que 
possibiliten el coneixement de tendències i 
disciplines que integren l’art contemporani.

Museu de Pintura Contemporània, 
CAN FRAMIS de Barcelona

Sota aquesta tipologia de visites realitza-
des al Museu de Pintura Contemporània, 
Can Framis, apropem el coneixement d’uns 
conceptes bàsics i fonamentals dins del 
panorama artístic contemporani per tal de 
crear i desvetllar en l’alumnat un interès per 
l’art actual. 

Les visites s’actualitzen en funció dels can-
vis anuals que es succeeixen en l’exposició 
permanent de pintura o de les mostres tem-
porals programades.

Espais d’exposicions temporals, 
ESPAIS VOLART de Barcelona

Als Espais Volart de Barcelona, sales d’art 
dedicades a les exposicions temporals 
d’artistes contemporanis, s’ofereixen visi-
tes dinamitzades de les mostres tempo-
rals que s’hi exhibeixen i que reflecteixen 

En aquest tipus de visites es propor-
ciona al professorat d’ESO i batxillerat 
un dossier pedagògic que els permet 
preparar el contingut previ a la visita 
per lliure amb els alumnes als diferents  
museus de l’Empordà.

PALAU SOLTERRA de Torroella de Montgrí

Museu de Fotografia Contemporània, ubicat 
en un edifici d’arquitectura civil del segle XV, 
conté el fons de fotografia de la col·lecció 
amb més de 200 fotografies d’artistes con-
temporanis d’àmbit nacional i internacional, 
convertint-se així en un dels pocs museus 
actuals dedicats a aquesta disciplina artística. 

CAN MARIO de Palafrugell

Museu d’Escultura Contemporània, ubicat en 
una antiga fàbrica surera de principis del segle 
XX, aplega més de 200 treballs escultòrics re-
presentatius de l’art contemporani català dels 
diferents moviments d’avantguarda que es 
succeïren des de la segona meitat del segle 
XX fins a l’actualitat i que formen part del fons 
de la col·lecció d’escultura de la Fundació.

VISITA DINAMITZADA 
A BARCELONA

VISITA DINAMITZADA 
A L’ EMPORDÀ
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VISITES GUIADES  
DE LA FUNDACIÓ VILA CASAS

El Servei de Visites Guiades de la Fundació Vila Casas 
ofereix a tot tipus de públic quatre modalitats de visi-
tes per tal de gaudir de les exposicions i aprofundir en 
les obres d’art i els seus creadors, alhora que permet 
descobrir l’arquitectura contemporània i modernista 
d’uns edificis que formen part del patrimoni arquitec-
tònic català.

a. Visites guiades concertades

b. Visites en família

c. Visites per a col·lectius amb necessitats  
    educatives especials

d. Visites sense reserva prèvia i MEET ART
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Aquesta modalitat de visites és la més completa per al 
visitant, perquè de la mà d’un especialista s’ofereix un 
recorregut amb explicacions d’interès en l’àmbit artístic 
o arquitectònic, que conviden l’espectador a anar més 
enllà de la simple contemplació estàtica. 

Barcelona. Exposició permanent del fons de pintura 
i mostres temporals de la Fundació Vila Casas

Visites a l’exposició permanent anual de pintura de Can Framis, a 
les mostres temporals de l’Espai AØ (sala temporal de Can Framis) 
o als Espais Volart (sales dedicades a les exposicions  temporals). 
La programació de les temporals es pot consultar al nostre web 
www.fundaciovilacasas.com

DURADA
1 h aprox.

PREUS PER A GRUPS (màxim 25)

Català i castellà: 50 € entre setmana i 60 € els caps de setmana 
Anglès: 92 €

Barcelona. Visites d’arquitectura

S’ofereixen tres modalitats de visites d’arquitectura de la mà d’un 
especialista:

1. Can Framis. Visita a l’interior i exterior del museu: 50 € 

2. Can Framis i el districte 22@. Visita que explica Can Framis i 
l’entorn del 22@, on s’ubica l’edifici del museu: 92 €

3. Patrimoni arquitectònic de la Fundació a Barcelona. Moder-
nisme i arquitectura contemporània. S’explica l’arquitectura dels 
edificis modernistes i contemporanis que té la Fundació Vila Casas a 
Barcelona, localitzats a l’Eixample i al districte del 22@: 92 €

DURADA
Entre 1 i 2 h 30 min aprox.

· Idiomes: català i castellà
· A consultar tarifes en anglès: informació i reserves

L’Empordà. Exposició permanent del fons d’escultura 
i de fotografia de la Fundació Vila Casas
Visites a l’exposició permanent anual d’escultura de Can Mario i de 
fotografia del Palau Solterra, ambdós ubicats a l’Empordà (Girona).

DURADA
1 h 30 min aprox.
PREUS PER A GRUPS (màxim 25)

15 € per grup + 1 € per persona (cat. i cast.)

a. VISITES GUIADES CONCERTADES
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b. VISITES EN FAMÍLIA

Can Framis ofereix a les famílies amb nens a partir de 
quatre anys, una vista en família.
L’activitat lúdica consta d’una visita a sales on es co-
menten una selecció d’obres de l’exposició del fons 
permanent pictòric de la Fundació Vila Casas i es rea-
litzen un seguit d’activitats que apropen l’art contem-
porani a nens i adults. La visita en família finalitza el 
seu recorregut a l’àrea-taller.

DURADA
2 h aprox.

PREU: 5 € per adults i nens a partir dels quatre anys 

IDIOMES: català i castellà

Imprescindible reserva prèvia.

DATES: Tercer dissabte de cada mes a les 11.30 h

A excepció de festius i tancat per vacances.

Consulteu dates a: www.fundaciovilacasas.com
*La Fundació es reserva el dret de cancel·lació si no s’acompleixen  
el mínim de reserves estipulat (mínim 10 persones).
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Adreçades a infants, adolescents 
i adults d’educació especial. 

Aquesta tipologia de visites dina-
mitzades apropen la creació artís-
tica al col·lectiu amb necessitats 
educatives especials.

Museu de Pintura Contemporània,
CAN FRAMIS

Proposem aquestes visites dinamitzades 
com un projecte que promou la integra-
ció social a través de l’art, i que sota una 
metodologia de treball oberta i dinàmica 
connecta l’expressió artística amb les 
emocions, per tal de vehicular els sentits a 
través del procés creatiu.

c. VISITES PER 
A COL·LECTIUS 
AMB NECESSITATS 
EDUCATIVES 
ESPECIALS

DURADA
1 h 30 min aprox.

PREU
60 € per grup/classe  
(nombre d’alumnes per grup  
a consultar)
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En els museus de Can Framis,
Espais Volart, Can Mario i Palau 
Solterra, s’ofereix una visita sense 
reserva prèvia*, que depenent dels 
casos pot ser a les exposicions 
permanents o temporals.

DURADA
1 h aprox.

PREU PER PERSONA: 
· MEET ART als Espais Volart: 
 Preu entrada + 2 €
· MEET ART a Can Framis: 
 Preu entrada + 2 €
· Visita cortesia a Can Mario  
 i Palau Solterra (Empordà): 3 €

Menors de 12 anys exempts de pagament. 

Idiomes: català i castellà

*La Fundació es reserva el dret de no rea-
litzar la visita guiada en funció del nombre 
d’assistents (mínim de quatre persones).

d. VISITES SENSE 
RESERVA PRÈVIA 
i MEET ART

Espais Volart: 
Dies i horaris a consultar

Can Framis de Barcelona:
Primer dissabte de cada mes. 
Horaris a consultar.

Can Mario de Palafrugell:
Caps de setmana. En horari 
d’estiu la visita és a les 19.00 h 
i a l’hivern és a les 12.00 h

Palau Solterra de Torroella
de Montgrí: 
Caps de setmana. En horari 
d’estiu la visita és a les 19.00 h 
i a l’hivern és a les 12.00 h
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Servei Educatiu:
Telèfon: (+34) 93 320 87 36
serveieducatiu@fundaciovilacasas.com
de dilluns a divendres  
de les 10.00 a les 17.30 h

Visites:  
· Espais Volart: (+34) 93 481 79 85
 volart@fundaciovilacasas.com
· Can Framis : (+34) 93 320 87 36
 canframis@fundaciovilacasas.com
· Can Mario : (+34) 972 306 246
 canmario@fundaciovilacasas.com
· Palau Solterra: (+34) 972 761 976
 palausolterra@fundaciovilacasas.com

INFORMACIÓ  
I RESERVES
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· Catalán y castellano: 50 € entre semana  
y 60 € los fines de semana

· Inglés: 92 €

Barcelona. Visitas de arquitectura
Se ofrecen tres modalidades de visitas de arquitectura 
de la mano de un especialista: 
1. Can Framis. Visita al interior y exterior del museo: 50 €
2. Can Framis y el distrito 22@. Visita que explica Can 
Framis y el entorno del 22@, donde se ubica el edificio 
del museo: 92 €
3. Patrimonio arquitectónico de la Fundació en Bar-
celona. Modernismo y arquitectura contemporánea. 
Se explica la arquitectura de los edificios modernistas 
y contemporáneos que tiene la Fundació Vila Casas en 
Barcelona, localizados en L’Eixample y en el distrito del 
22@: 92 €
Duración: entre 1 y 2 h aprox.
Idiomas: catalán y castellano
A consultar tarifas en inglés: información y reservas

L’Empordà
Visitas a la exposición permanente anual de escultura 
de Can Mario y de fotografía del Palau Solterra, los dos 
ubicados en L’Empordà (Girona).
Duración: 1 h 30 min aprox.
Precios para grupos (máximo 25 personas):
15 € por grupo + 1 € por persona (cat. y cast).

b. VISITAS EN FAMILIA
El Museo Can Framis ofrece a las familias con niños a 
partir de cuatro años una visita en familia. La actividad 
lúdica consta de una visita a las salas donde se comen-
tan una selección de obras de la exposición permanente 
y se realizan una serie de actividades que acercan al arte 
contemporáneo a niños y adultos. La visita en familia 
finaliza su recorrido en el área-taller. 
Duración: 2 h aprox. 
Precio: 5 € adultos y niños a partir de cuatro años.

c. VISITAS PARA COLECTIVO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
El Museo Can Framis ofrece unas visitas dinamizadas 
que promueven la integración social a través del arte, y 
que bajo una metodología de trabajo abierta y dinámica 
conecta la expresión artística con las emociones, con el 
fin de vehicular los sentidos a través del proceso creativo.

Duración: 1 h 30 min
Precio: 60 € por grupo/clase

d. VISITAS SIN PREVIA RESERVA  
y MEET ART
En los museos de Can Framis, espacios Volart, Can 
Mario y Palau Solterra, se ofrece una visita guiada sin 
previa reserva*, que dependiendo de los casos pue-
de ser a las exposiciones permanentes o temporales. 

Duración: 1 h aprox. 
Precio por persona:  
· MEET ART en los espacios Volart y Can Framis: 

Precio entrada + 2 € 
· Visita de cortesía en Can Mario y Palau Solterra: 3 €.
Menores de 12 años exentos de pago. 
Idiomas: catalán y castellano 
*La Fundació se reserva el derecho de no realizar 
la visita guiada en función del número de asisten-
tes (mínimo cuatro personas).

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Información y reservas:
· Espais Volart: (+34) 93 481 79 85
 volart@fundaciovilacasas.com
· Can Framis : (+34) 93 320 87 36 

canframis@fundaciovilacasas.com
· Can Mario : (+34) 972 306 246
 canmario@fundaciovilacasas.com
· Palau Solterra: (+34) 972 761 976
 palausolterra@fundaciovilacasas.com
www.fundaciovilacasas.com

Contempl’Art! 
Más allá de la contemplación

SERVICIO EDUCATIVO  
DE LA FUNDACIÓ VILA CASAS

El Servicio Educativo de la Fundació Vila Casas ofrece 
a alumnos de escuelas e institutos una serie de activi-
dades que constan de ocho módulos de visitas-taller 
dirigidas a las etapas infantil y primaria, así como un 
conjunto de cinco visitas dinamizadas para alumnos de 
ESO y bachillerato, y para el colectivo con necesida-
des educativas especiales. Un abanico de actividades 
educativas que tienen lugar en nuestros museos y es-
pacios de arte de Barcelona y de L’Empordà.

La programación que ofrecemos está orientada a des-
pertar el interés y la curiosidad por el conocimiento del 
lenguaje expresivo del arte contemporáneo, a través 
de módulos de libre elección o complementarios, para 
un aprendizaje progresivo y curricular.

Nuestro objetivo es complementar la formación en arte 
contemporáneo de escuelas e institutos al considerar 
que es fundamental aprender a saber contemplar la 
obra de arte más allá de su aspecto formal.

Desde un aprendizaje lúdico de las técnicas artísticas 
contemporáneas hasta el estímulo de los sentidos, la 
exploración de las posibilidades plásticas de los ma-
teriales y la interacción con el entorno más inmediato, 
utilizamos el arte como un lenguaje universal capaz 
de desarrollar el análisis, el sentido crítico, la lógica, 
la reflexión y la intuición, como elementos necesarios 
para la libre expresión.

Contempl’Art! 
El placer de contemplar

SERVICIO DE VISITAS GUIADAS  
DE LA FUNDACIÓ VILA CASAS

El Servicio de Visitas Guiadas de la Fundació Vila Casas 
ofrece a todo tipo de público adulto tres tipos de visi-
tas para disfrutar de las exposiciones y profundizar en 
las obras de arte y sus creadores, a la vez que permite 
descubrir la arquitectura contemporánea y modernista 
de sus edificios.

a. Visitas guiadas concertadas
b. Visitas en familia 
c. Visitas para colectivo con necesidades educativas     
    especiales
d. Visitas sin previa reserva y MEET ART 

a. VISITAS GUIADAS CONCERTADAS
Estas visitas son las más completas para el visitan-
te, porque ofrecen de la mano de un especialista un 
recorrido con explicaciones de interés en el ámbito 
artístico o arquitectónico, que invitan al espectador a 
ir más allá de la simple contemplación estática. En esta 
modalidad, hay tres tipos de visitas:

Barcelona
Visitas a la exposición permanente anual de pin-
tura de Can Framis, a las muestras temporales 
del Espai AØ (sala temporal de Can Framis) o a 
los espacios Volart (salas dedicadas a las expo-
siciones temporales). La programación de las 
temporales se puede consultar en nuestra web 
www.fundaciovilacasas.com
Duración: 1 h aprox.
Precios para grupos (máximo 25 personas)
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· Catalan and Spanish:  
€50 mid-week and €60 weekends

· In English: €92 

Barcelona. Architecture visits
There are 3 architecture visits each led by a specialist:
1. Can Framis. Visit the interior and exterior of the 
museum: €50
2. Can Framis and the 22@ district of Barcelona.  
Visit explaining Can Framis and the 22@ district where 
it is sited: €92
3. The Foundation’s architectural heritage in Bar-
celona. Modernista and contemporary architecture. 
Visit the modernista and contemporary buildings of 
the Fundació Vila Casas in the Eixample and 22@ dis-
tricts of Barcelona: €92    

Duration: Between 1 and 2 hrs. approx. 
Languages: Catalan and Spanish
Price in English: Information and bookings

Empordà
Visits to the permanent sculpture exhibition at 
Can Mario and permanent photography exhibi-
tion at Palau Solterra, both in the Empordà region  
of Catalonia.

Duration: 1.30 hr. approx. 
Price per group (maximum 25 people):
€15 per group + €1 per person (Catalan or Spanish).  

b. FAMILY VISITS
Can Framis offers to families with children older than 
4 years old a guided visit for families. The recreational 
activity consists of a visit of the permanent exhibition, 
where some paintings are commented on, and a se-
ries of activities that bring adults and kids closer to con-
temporary art. The visit finishes in the workshop area. 
Duration: 2 h approx.
Price: €5 for adults and kids older than 4 years old.

c. GUIDED VISITS FOR GROUPS  
OF VISITORS WITH DISABILITIES and  
MEET ART
Can Framis offers Dynamic Visits that promote so-
cial integration through art. With an open and dynam-
ic metodology of work, they connect artistic expres-
sion with feelings, to mediate the senses through the 
creative process.

Duration: 1.30 hr. approx.
Price: € 60 per group /class

d. GUIDED VISITS WITHOUT PREVIOUS 
BOOKING AND MEET ART
Visits are available*, (no previous booking necessary) at 
the Can Framis, Volart galleries, Can Mario and Palau 
Solterra museums. 

Duration: 1 hr. approx.
Price per person: 
· MEET ART Volart galleries and Can Framis:  

Ticket price + €2
· Guided Visits Can Mario and Palau Solterra: €3
Free entry for children under 12. 
Languages: Catalan or Spanish
* The Foundation reserves the right to cancel visits 
when there are less than 4 attendees.  

USEFUL INFORMATION
Information and bookings:
Bookings can be made: 
· Espais Volart: (+34) 93 481 79 85
 volart@fundaciovilacasas.com
· Can Framis : (+34) 93 320 87 36
 canframis@fundaciovilacasas.com
· Can Mario : (+34) 972 306 246
 canmario@fundaciovilacasas.com
· Palau Solterra: (+34) 972 761 976
 palausolterra@fundaciovilacasas.com
www.fundaciovilacasas.com

Contempl’Art! 
More than viewing

FUNDACIÓ VILA CASAS  
EDUCATION SERVICE

The Fundació Vila Casas education service offers a 
range of activities for infant, primary and secondary 
school students. It consists of 8 modules of Workshop-
Visits for infant and primary school children, and 5 Dy-
namic Visits for secondary and higher school children, 
and people with special needs. These educational ac-
tivities take place at our museums and gallery spaces in 
Barcelona and the Empordà region of Catalonia.

The programme on offer aims to stimulate interest and 
curiosity in the expressive language of contemporary 
art with modules that may be taken on an individual ba-
sis or in groups for progressive and curricular learning. 

The objective of these activities is to complement edu-
cation in contemporary art at schools and colleges. We 
believe a vital element of this education is to learn how 
to view art at a level beyond mere formal appearance. 

With a hands-on approach to learning about contempo-
rary artistic techniques that stimulates the senses, the 
exploration of the artistic possibilities of materials and 
interaction with our immediate surroundings, we use art 
as a universal language for developing powers of analy-
sis, criticism, logic, reflection and intuition; all necessary 
elements of free expression.

Contempl’Art! 
Viewing for pleasure

GUIDED VISITS  
AT THE FUNDACIÓ VILA CASAS

The guided visits service at the Fundació Vila Casas of-
fers 3 types of visits to the adult public. They are de-
signed to help the visitor get the most out of our exhibi-
tions and gain a deeper insight into the works of art on 
show and their creators, as well as learn more about the 
contemporary and modernista architecture of the Foun-
dation’s buildings.

a. Pre-booked guided visits
b. Family visits
c. Guided visits for groups of visitors with disabilities
d. Guided visits without previous booking 
and MEET ART

a. PRE-BOOKED GUIDED VISITS 
These are the most complete visits. A specialist takes 
the visitor through the exhibition, giving explanations of 
the art and architecture which invite the viewer to go be-
yond mere superficial contemplation. There are 3 groups 
of pre-booked guided visits:

Barcelona
Visits to the permanent painting exhibition at Can Framis, 
the temporary exhibitions at Can Framis in the Espai AØ 
temporary exhibition space, and the temporary exhibi-
tions at the Volart galleries. The programme of tempo-
rary exhibitions is available at our website 
www.fundaciovilacasas.com 

Duration: 1 hr. approx. 
Price per group (maximum 25 people)
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