ACTA
4a reunió del Consell d’Infants del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
curs 2017-2018
Data:
Lloc:

Dimarts, 24 d’abril de 2018
Sala de Reunions 2 del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

La quarta 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
dimarts 24 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
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Georgina Sáez, secretària del consell i estudiant en pràctiques

Obre la sessió Albert Batlles, dinamitzador del consell. Es confirma que tots els
consellers i conselleres han rebut l’acta per correu postal. I l’Albert explica que el
problema per poder accedir gratuïtament a les exposicions del Museu i al Jardí
Botànic està solucionat.
Comencem la sessió explicant que el Museu vol fer un Consell de Joves per
continuar el projecte de Consell d’Infants. A tots els Consellers els encantaria
participar-hi, tot i que haurà de ser fora d’horari escolar.
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La sessió es gravada en vídeo per tal de poder fer l’acta i l’anàlisi posterior
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Repassem l’acta de la reunió anterior on vam treballar amb idees per reutilitzar
la BicicletaNAT. Van sorgir 4 idees per reutilitzar-la:

-

Transformar-la en un photocall al Hall del Museu

-

Convertir-la en una botiga mòbil i portar-la pels barris de Barcelona

-

Que sigui un museu ambulant i posar-hi una vitrina amb elements del
Museu

-

O transformar la caixa de davant en una caixa d’activitats per fer tallers
pels barris de Barcelona

Per començar a treballar en aquestes idees cada conseller explica quina idea li
agrada més i perquè, i quina menys i els motius. Després d’escoltar a tots els
consellers veiem que hi ha dues idees que podem descartar ja que hi veiem
massa inconvenients: el photocall perquè desaprofitaríem la bici i el museu
ambulant, ja que la vitrina pesa molt i es pot trencar, i no és una idea
interactiva.
Per tant, tenim dues idees: la botiga mòbil i la caixa d’activitats. Per
qualsevol de les dues idees els consellers creuen que s’ha de fer una caixa nova
per a la bicicleta: que sigui més petita i lleugera, i que tingui calaixos per
guardar el material que porti la caixa i una part transparent per a que es pugui
veure què porta mentre circula.
Consultarem amb la persona encarregada de transformar la bicicleta si tots els
canvis es poden fer i quina opció és la més adient. També haurem de consultar si
fer una botiga mòbil és viable econòmicament, ja que la botiga del Museu és
petita i només obre els caps de setmana.
Quan tinguem notícies sobre el resultat final de la bicicleta us les farem arribar i
quan s’hagin realitzat tots els canvis i es pugui estrenar, us convidarem a veure
el resultat final!
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I tenim nova data pel Room Escape: el divendres 1 de juny a les 18:45h

L’Albert Batlles, dinamitzador del consell, aixeca la sessió, de la qual, com a
secretaria, estenc aquesta acta.

Georgina Sáez
La secretaria
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