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ACTA 

3a reunió del Consell d’Infants del  

Museu de Ciències Naturals de Barcelona  

curs 2017-2018 
 

Data: Dijous, 5 d’abril de 2018 
Lloc: Sala de Reunions 2 del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
 

La tercera sessió del Consell d’Infants del curs 2017-2018 es porta a terme a la 

Sala de Reunions 2 del Museu de Ciències Naturals de Barcelona a les 09:45 h 

dijous 5 d’abril de 2018. 

Assisteixen: 

 Els membres del consell: Dylan García, Arnau Panades, Máximo Valls, Lucía Gascón, Aroa 

García, Maria José Ojeda, Caleb Pacuari, Jean Paul Díaz, Ruth Pedrola, Mercè Mateos, Álex 

Andrés, Àngel Barreiros, Milena González, Sara Tort, Luciana Serban, Eduard Peredo.  

 Albert Batlles, dinamitzador del consell i cap del departament d’Educació i Activitats del 

Museu 

 Georgina Sáez, secretària del consell
1
 i estudiant en pràctiques 

 África Rodríguez, tècnica del departament d’Educació i Activitats del Museu 

 

 

 

Obre la sessió Albert Batlles, dinamitzador del consell. Es repassa l’acta de 

l’anterior reunió en la que es demanava als consellers i conselleres que 

aportessin més propostes, idees i suggeriments sobre què en fem de la Bicicleta 

NAT per seguir treballant en aquesta tercera reunió. 

Es confirma que gairebé tots els consellers i conselleres han rebut l’acta per 

correu posta, excepte la Maria José, el Jean Paul i Eduard que no l’han rebut i 

mirarem quin problema hi ha amb les seves adreces. El Caleb comenta que va 
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tenir problemes per accedir a les exposicions amb el carnet de conseller, 

intentarem solucionar aquests problemes per a la propera reunió.  

Comencem la sessió recordant la sortida al Laboratori de Natura que van fer els 

consellers el dissabte 17 de març. Els consellers que van assistir s’ho van passar 

d’allò més bé i van aprendre un munt de coses.  

 

Continuem la reunió treballant sobre la reutilització de la BiciNAT que es 

centraven en 3 tipologies de funcions: 

1. Reclam turístic 

- La bicicleta es podria utilitzar com a element decoratiu en el vestíbul del 

museu com si fos un photocall on els visitants es poguessin fer fotografies. 

- La bicicleta podria visitar espais com el centre comercial Diagonal Mar, la 

Sagrada Família, etc. per donar a conèixer a la gent i als turistes el Museu 

de Ciències Naturals i, fins i tot, podria servir per transportar gent al 

museu: el taxiNAT 

- Una botiga mòbil amb diferents productes que es venen a la botiga del 

museu 

- Una peixera mòbil 

 

2. Museu itinerant 

- Podria ser una vitrina mòbil, amb peces de la col·lecció del museu que 

anessin canviant cada cert temps. 

- Una bicicleta itinerant amb una caixa plena de propostes d’activitats o 

tallers dins (material) 

 

3. Transport de material 

- Per als jardinets del Jardí Botànic  
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Decidim fer una taula per desenvolupar les idees amb més profunditat i veure els 

pros i els contres: 

 

 

Després de veure totes les opcions descartem les idees que menys ens han 

agradat i en la propera reunió seguirem treballant en les següents idees: 

- Convertir la bicicleta en un photocall que col·locaríem al Hall de museu  

- Reutilitzar la bicicleta per fer una botiga mòbil i que aniria pels barris de 

Barcelona 

- Fer de la bicicleta un museu ambulant i posar-hi una vitrina per exposar 

diferents elements del museu 

- Reutilitzar la bicicleta i posar-hi una caixa d’activitats i tallers que vagi 

pels diferents barris de Barcelona 
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L’Albert Batlles, dinamitzador del consell, aixeca la sessió, de la qual, com a 

secretaria, estenc aquesta acta. 

 

 

 

 

 

  Georgina Sáez 

La secretaria 
 

 

La propera reunió del Consell d’Infants es realitzarà el dimarts 24 d’abril, a les 

9:45h a la sala de reunions 2 del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 


