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ACTA 

1a reunió del Consell d’Infants del  

Museu de Ciències Naturals de Barcelona  

curs 2018-2019 
 

Data: Dimarts, 29 de gener de 2019 
Lloc: Sala de Reunions 2 del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
 

La primera sessió del Consell d’Infants del curs 2018-2019 es porta a terme a la 

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

dimarts 29 de gener de 2019. 

Assisteixen: 

 Els membres del consell: Maria José Ojeda, Caleb Pacuari, Isis Cañadas, Joel Díaz, Eric 

Cuerpo, Sara àngels Tort, Maria Luciana Serbán, Eduard Peredo, Arnau Panades, Alejandro 

Bajaña, Cristian Moreno, Valentina Cherigny i Xènia López. 

 Anna Omedes, directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

 Lina Ubero, cap de Programes Públics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

 Oriol Muñoz, de l’empresa Dos de Nou 

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

Museu 

 Montse Ballester, secretària del consell
1
 i tècnica del departament d’Educació i Activitats del 

Museu. 

 Nerea Ardèvol, estudiant en pràctiques 

 

 

Obre la sessió Anna Omedes, directora del Museu, els dóna la benvinguda i fa 

una breu presentació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

Lina Ubero, cap de programes públics, també els dona la benvinguda i els anima 

a participar aportant propostes, idees i suggeriments, no només del projecte que 

cada any desenvolupa el consell d’infants sinó sobre qualsevol aspecte del 

museu. 

                                                           
1
 La sessió es gravada en vídeo per tal de poder fer l’acta i l’anàlisi posterior 
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Aquesta primera reunió té l’objectiu de conèixer-nos i conèixer el museu, per 

això s’explica el funcionament de les sessions del consell: que totes seran 

gravades en vídeo i que rebran l’acta de les reunions realitzades, així com la 

convocatòria i l’ordre del dia de la següent sessió per correu postal a casa seva. 

També recorda el funcionament de la presa de decisions del consell, insistint en 

el fet que els acords no es prendran mai per votació sinó per acord entre els seus 

membres. 

Es repassa el calendari de reunions i les activitats extraordinàries previstes per 

aquest curs: 

 

 

 

A part de les sessions del Consell d’Infants que es fan al Museu, hi ha previstes 

diferents sortides o activitats: 

 

 

A la reunió assisteix també l’Oriol Muñoz, de l’empresa Dos de Nou, a qui se li va 

encarregar el projecte de la BiciNat seguint les propostes que els consellers i 

conselleres del curs anterior van fer. L’Oriol presenta un power point amb el 

projecte i un cop acabada l’explicació els consellers i conselleres fan algunes 

aportacions que cal tenir en compte: posar-hi llums, col·locar una pissarra o 

taulell d’anuncis a la tapa del calaix perquè un cop estigui oberta pugui servir de 

reclam, tenir en compte un espai on l’educador/a pugui guardar un impermeable 

en cas de pluja, tenir en compte algun sistema anti-robatori...  

S’acorda que l’Oriol tindrà en compte aquestes consideracions i farà els canvis 

oportuns en el projecte. El termini per tenir enllestida la bicicleta serà a finals de 

maig o principis de maig, amb la idea que el Museu la pugui utilitzar per a la 

Festa de la Ciència que es celebrarà al parc de la Ciutadella l’1 i 2 de juny. 

 

 

 Dimarts 26, a les 9:45h, 2a reunió i visita a l’exposició Som Natura.  

 Dimarts 26 de març, a les 9:45h, 3a reunió 

 Diumenge 7 d’abril, a les 10:30 h, visita al Jardí Botànic de Barcelona amb les 

famílies.  

 Dimarts 30 d’abril, a les 9:45h, 2a reunió  

 Data a determinar:  Room Escape al Museu de Ciències Naturals-Parc Fòrum. 
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La primera reunió finalitza amb una visita dels consellers a l’Àrea Interna del 

Museu per conèixer el funcionament del museu i les persones que hi treballen i 

els permet veure la Bicicleta NAT per tenir una millor idea de com és. 

 

S’acorda repassar el calendari de reunions i visites fora del museu en la següent 

reunió del Consell d’Infants. 

 

S’acorda que s’enviaran els carnets dels nous consellers i conselleres per correu 

postal. Els carnets no tenen caducitat i són vàlids per al titular i dos 

acompanyants. 

 

L’Albert Batlles, dinamitzador del consell, aixeca la sessió, de la qual, com a 

secretaria, estenc aquesta acta. 

 

 

 

 

 

 

 

  Montse Ballester 

La secretaria 
 


