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ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. JA SÓM ADULTS!  

Rituals de pas i body arts.   

 

Visita guiada i taller 

Totes les persones passem per diferents etapes al llarg de la nostra vida, des del naixement fins a 

la mort, i moltes cultures realitzen rituals per donar significat a aquestes transicions vitals: els 

rituals de pas. Coneixerem peces d'arreu del món vinculades a aquests rituals de pas i ens fixarem 

especialment en aquelles que ens parlen dels rituals que marquen el pas d'infant a adult. Mentre 

al nostre entorn l'adolescència esdevé una etapa llarga i ambigua, moltes societats han marcat el 

pas a l'edat adulta a partir d'un procés ritual puntual que implica pràctiques de modificació 

corporal.  

En el taller ens fixarem en una sèrie de pràctiques corporals molt actuals: el tatuatge i el pírcing. 

Ens preguntarem si es tracta de tècniques modernes o si provenen d’un origen llunyà. 

Descobrirem, a traves d’imatges, molts exemples de modificacions corporals practicades per 

diferents cultures en diversos indrets del món. Parlarem dels significats que poden tenir per poder 

visualitzar la profunditat que pot arribar a tenir un tatuatge o un pírcing. 

 

OBJECTIUS. 

● Explorar objectes de diferents orígens vinculats als canvis vitals i als rituals de pas, per veure 

trets comuns i diferents a tots els humans. 

● Comparar creences, rituals i pràctiques de diferents societats amb pràctiques corrents al món 

occidental. 

● Conèixer tradicions artístiques i cultures de modificació del cos i la seva funció simbòlica i 

social. 

● Reflexionar sobre les semblances i diferències d’aquestes pràctiques al nostre món actual. 

 



                    Museu Etnològic i de Cultures del Món – Seu Montcada 
 

 
 

COMPETÈNCIES 

 Aprendre a conviure i habitar el món.   

 Social i ciutadana 

 Artística i cultural 

 Conèixer i respectar la diversitat       

 

OBJECTIUS. 

● Conèixer algunes tradicions artístiques i culturals de modificació del cos i la funció 

simbòlica i social 

● Compartir i debatre les semblances i diferències d’aquestes practiques amb les del món 

occidental.  

 

Durada: 60 minuts (pausa inclosa) + 60 minuts de taller 

Nombre d’alumnes: Grup classe (25 alumnes). Possibilitat de dos grups simultanis.  

 


