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NIU VOLANT  

 

Què és El Niu Volant? 

 

El Niu Volant és un projecte del Museu de Ciències Naturals de Barcelona dissenyat per a 

acostar la ciència als infants del darrer curs de les escoles bressol.  

 

Les persones tenim des del naixement la necessitat d’explorar i conèixer allò que ens envolta, i 

la ciència és una eina per a comprendre el món. Amb el Niu (i tot allò que amaga a dins), es 

crea un espai confortable, segur i còmode per estimular la curiositat natural dels infants, per 

ajudar-los a donar sentit a les seves investigacions, per incentivar la seva participació i 

intervenció raonada sobre la natura,... En definitiva, per a fer ciència. 

 

 

Per què creem El Niu Volant? 

 

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB) és una institució amb més de 140 anys 

d’història que conserva un patrimoni de més de tres milions d’exemplars en els àmbits de la 

mineralogia, la petrologia, la paleontologia, la zoologia i la botànica. El Museu està distribuït en 

diferents seus situades en tres espais estratègics de la ciutat: el parc de la Ciutadella (on es 

troben el Museu Martorell i l’edifici del Castell dels Tres Dragons), la muntanya de Montjuïc (el 

Jardí Botànic i el Jardí Botànic Històric) i el Parc del Fòrum (on s’allotgen les noves 

instal•lacions destinades principalment a programes públics: exposicions, tallers, conferències, 

mediateca). 

 

El MCNB té com a objectiu generar i compartir coneixement amb el propòsit de crear una 

societat més informada, connectada i responsable amb la natura. Aquest objectiu s’assoleix 

mitjançant la preservació d’unes col•leccions que són testimoni material del patrimoni natural de 

Catalunya, mitjançant la recerca de la diversitat biològica i geològica, i mitjançant un model 

educatiu propi que estimula l’exploració, l’aprenentatge, l’estimació i la participació entre el 

públic més ampli. 

 

Amb l’obertura de la nova seu del Museu al Parc del Fòrum el 2011, el MCNB es va proposar 

esdevenir un museu educador que arribés a tota la ciutadania independentment de l’edat, 

procedència, condició i nivell formatiu. Sota el seu propi mètode educatiu, que planteja una 

nova forma d’ensenyament de la ciència, han nascut nombroses activitats i projectes que van 

més enllà de la simple transmissió d’informació. En elles es pretén treballar partint de 

preguntes, incitant la curiositat i la capacitat d’investigar, raonar i descobrir de cada participant. 
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A més, en la seva voluntat de ser un museu accessible i inclusiu, el Museu va apostar per 

l’educació en ciència per a infants de 0 - 6 anys. Amb la creació el curs 2010−11 del projecte 

“Nascuts per a la ciència” es va materialitzar aquest objectiu, amb un espai únic i exclusiu per 

als infants de 0 a 6 anys, el Niu de Ciència, i les activitats associades. Aquest espai ha estat un 

dels pioners, dins i fora del territori català, en l’ensenyament de les ciències naturals a edats 

tan primerenques. L’experiència al Niu és un conjunt de diversos factors: l’espai en sí, l’ambient 

que es crea amb olors, sons, imatges, etc., els materials biològics i geològics que es poden 

manipular lliurement, l’activitat que es realitza i el treball de les educadores que condueixen la 

sessió. 

 

Durant aquests anys el MCNB ha observat que encara que, tot i que el Niu és obert a grups 

escolars d’escoles bressol, sovint aquest col•lectiu té dificultats per arribar-hi. És per això que 

l’Equip Educatiu del Museu es va plantejar un nou repte: el Niu Volant, que pretén apropar el 

Niu de Ciència als grups de darrer curs de les escoles bressol de Barcelona mitjançant uns 

cursos de formació del professorat i el préstec d’una maleta amb materials didàctics i naturals. 

L’objectiu principal és que les docents de les escoles bressols creïn la seva pròpia versió del 

Niu al centre escolar i afavoreixin així l’ensenyament de les ciències naturals amb nenes i nens 

d’aquesta edat.   

 

 

Com funcionarà El Niu Volant? 

 

Quan parlem d’acostar el Museu de Ciències Naturals a les escoles bressol, ens estem referint 

a: 

1. A aportar peces reals (definint les més adients en aquest context), que ofereixin 

experiències d’aprenentatge engrescadores, positives i riques.  

2. A transmetre a les docents de les escoles bressol la filosofia i model didàctic 

representatius del MCNB per a què puguin treballar d’aquesta manera en els seus 

centres escolars.  

3. A ajudar a comprendre el Museu més enllà de la seva funció com a lloc d’exhibició 

d’objectes, i veure’l també com un espai per apropar a tota la societat el coneixement i 

l’aprenentatge de les ciències naturals a través de la imprescindible tasca de multitud 

de persones dedicades a la recerca científica, a la conservació i a l’educació.  

 

El Niu Volant és un contenidor transportable, amb tots els materials necessaris per realitzar 

diferents propostes didàctiques al seu interior. Les docents dels grups destinataris podran 

utilitzar aquest recurs amb l’alumnat de forma autònoma, programant les sessions de la manera 

que els sembli més adequada amb l’assessorament de l’equip educatiu del Museu.  
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Tots aquests punts comporten que el Niu Volant està dissenyat específicament per als 

participants d’aquest nivell educatiu, tenint en compte les seves característiques, els materials i 

propostes didàctiques més adequades, les mesures de seguretat que cal prendre, suggerint 

possibilitats segons l’espai on hagin de tenir lloc les sessions i els equipaments de què l’escola 

disposi. 

 

El projecte del Niu Volant s’ha realitzat amb la col·laboració de l’Institut d’Educació de 

Barcelona de l’ajuntament de Barcelona i s’ha desenvolupat en dues fases. Durant la primera 

fase (2017) es va dissenyar i produir tot el material necessari per a conformar el Niu Volant. 

Durant la segona fase (curs 2018-19) es duran a terme una sèrie de proves pilot amb les 

escoles bressol  Carabassa, Can Bruixa, Ciutat de Mallorca i Júpiter que inclouran una sessió 

de formació prèvia amb les docents, la prova del Niu Volant a les escoles i el seguiment i 

avaluació del projecte, amb les consegüents modificacions si fossin necessàries. 

 

 

El Niu Volant, del Museu a l’Escola!  

 

A partir del curs 2019 – 2020, les escoles bressol podran 

disposar gratuïtament del Niu Volant en préstec durant un 

període de temps limitat a quatre setmanes (aproximadament). 

Per sol·licitar el préstec, la persona responsable de l’escola 

contactarà amb el Servei d’Informació i Reserves del Museu, on 

serà informada de les dates possibles. Un cop confirmades les 

dates de préstec, el Servei d’Informació i Reserves enviarà a 

l’escola un Document de compromís, on s’especifiquen els 

compromisos que assumeix el Museu i els que assumeix l’escola 

en el projecte. La responsable de l’escola bressol haurà de 

retornar el Document de compromís signat.   

 

El transport del Niu Volant des del Museu a l’escola bressol i el 

seu retorn de nou al Museu correrà a càrrec de la mateixa 

escola. 

 

Un cop el Niu Volant estigui a l’escola, les docents seran les 

encarregades de decidir com fan les sessions de treball, quins 

materials utilitzaran i amb quina periodicitat. Si els sorgeix 

qualsevol consulta respecte la programació de les sessions de 

treball, disposaran de l’assessorament d’una educadora de 

l’equip educatiu del Museu, per ajudar a tancar la proposta, 
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resoldre dubtes, aconsellar en l’espai... Podran realitzar tantes sessions del Niu com creguin 

convenients amb els seus grups classe durant el període en què disposin del material.  

 

Al final del curs, es convidarà totes les docents que hagin treballat amb el Niu Volant durant el 

curs a participar en una sessió de tancament amb l’objectiu de compartir experiències i valorar 

el projecte per poder-lo validar i millorar si cal. 

 


