Projectes en col·laboració amb el Museu de Ciències
Naturals de Barcelona.
Què és un projecte en col·laboració?
Un dels objectius del Museu és afavorir el desenvo lupament de nous
projectes escolars en els que, a partir de l’interès de l’escola, hi hagi un
treball de col·laboració entre equip docent i equip educatiu del Museu.

Quins temes podem desenvolupar?
El Museu pot oferir temàtiques relacionades amb el patrimoni que acull però
també es poden acollir propostes d’altres àmbits: des de museologia,
exposicions, arquitectura dels edificis, espais sonors i disseny, fins la
divulgació i la comunicació en ciència, des d’una perspectiva de diàleg
disciplinar.
Els projectes es poden desenvolupar en qualsevol de les seus del Museu
obertes al públic: el Museu de Ciències Naturals Parc del Fòrum, el Jardí
Botànic de Barcelona o el Jardí Botànic Històric.
Si voleu conèixer els continguts que podem treballar a partir del Patrimoni
del Museu, consulteu el racó per a docents.
Algunes de les col·laboracions que s’han fet fins ara, us poden donar una
idea de com s’han realitzat projectes conjuntament:
Paisatges d’aigua: jornada d’un dia al Besòs i anàlisi naturalista de
l’estat del riu per part de l’equip educatiu del Museu i disseny del
crèdit de síntesi per part del professorat.
Arquitectes de la natura: els éssers vius que ens envolten, també
construeixen? amb quins materials i quines eines? Potser les seves
construccions ens recorden a les nostres... En aquest projecte vam
relacionar l’arquitectura i les ciències naturals per arribar a crear un
projecte arquitectònic per animals propers del nostre entorn. Un bon
repte científic i creatiu!
Patchwork evolutiu: Projecte en col·laboració al voltant de la teoria
de l’evolució. Consta de tres fases. Un taller per a obrir la investigació
al Museu, una feina d’aprofundiment sobre el tema al centre educatiu
i finalment, un congrés per a donar a conèixer les recerques
desenvolupades.
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Com puc sol·licitar fer un projecte en col·laboració?
El primer que cal que feu és omplir el formulari de sol·licitud que trobareu al
final d’aquest document i enviar-lo a edunat@bcn.cat. El museu pot assumir
un número limitat de col·laboracions. L’acceptació de les propostes estarà
determinada per la disponibilitat d’espais i de recursos.
Un cop rebudes totes les peticions, les valorarem seguint l’ordre d’arribada i
ens posarem en contacte amb vosaltres, el més aviat possible, per a poder
convocar una reunió en la que començarem a definir el projecte.
Recordeu que aquests projectes no són encàrrecs que l’Escola fa al
Museu sinó que són projectes en col·laboració en el que cal una
implicació total entre docents i educadores, per això també se us
demanarà que signeu un acord de compromís.
Per altra banda, amb la voluntat de compartir el coneixement generat el
Museu podrà oferir els projectes resultants a la resta de centres, publicantlos a edunat.museuciencies.cat i/o al web de l’xtec.

Formulari de sol·licitud
Per tal de saber quines són les vostres necessitats i quin projecte voleu que
construïm plegats us demanem que ens ompliu el següent formulari.

Nom del centre :
Localitat:

Telèfon:

Nom del docent:
Email:
Nivell educatiu:

Nombre d’alumnes:

Dates de l’activitat
(*):
(*) Són orientatives. S’ajustaran en funció de la disponibilitat d’espais i dels recursos dels que disposa el
Museu.
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El tema central que volem desenvolupar és: (General i possibles
aspectes concrets)

La motivació que ens ha fet triar aquest tema és:

La pregunta a partir de la qual volem investigar és:

En quina fase del cicle d’ensenyament-aprenentatge el voleu
desenvolupar?
Exploració

Introducció de continguts

Estructuració

Aplicació

Fil conductor d’ un tema
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