
                                                                                                                                                 

1 
 

 

ACTA 

2a reunió del Consell d’Infants del  

Museu de Ciències Naturals de Barcelona  

curs 2018-2019 
 

Data: Dimarts, 26 de febrer de 2019 
Lloc: Sala de Reunions 2 del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
 

La segona 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 26 de gener de 2019. 

Assisteixen: 

 Els membres del consell: Maria José Ojeda, Jean Paul Díaz, Ruth Pedrola, Lucía López, 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. 

 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. 

 Sara Santos, estudiant en pràctiques 

 

 

En aquesta primera reunió aprofitem per fer, entre tots, un breu repàs del 

funcionament del Consell d’Infants perquè en l’anterior reunió no van poder 

assistir en Jean Paul, la Ruth i la Lucía. 

 

L’Albert, dinamitzador del Consell d’Infants, explica breument que el Museu té la 

intenció de col·locar la maqueta de la biodiversitat de Catalunya, de l’exposició 

Som Natura, en una de les illes de ciència de l’exposició Planeta Vida, per tant, el 
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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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propòsit de treball del Consell d’Infants serà com incorporar aquesta maqueta a 

l’exposició i quins canvis es podrien realitzar. 

 

Per a començar a treballar en aquesta idea es visita l’exposició Som Natura i ens 

aturem a l’àmbit 3, on està ubicada la maqueta, per tal de veure’n el 

funcionament i el seu contingut. Després es visita una de les illes de ciència que 

encara estan buides i on podria ubicar-se la maqueta i acabem amb la visita a 

l’illa de la Mediterrània per a poder-nos fer una idea general de com podria 

quedar la nova illa de la maqueta de la biodiversitat de Catalunya. 

 

Un cop acabat el recorregut, es torna a la sala de reunions per començar a 

treballar les idees i suggeriments a tenir en compte alhora de museografia la 

nova illa: 

- Seria necessari disposar de cadires 

- La maqueta podria ser tàctil. Al prémer en algun punt de la maqueta 

podria aparèixer a la pantalla més informació sobre la zona. 

- El ritme de la a informació que apareix a la pantalla hauria de ser més lent 

perquè dificulta la lectura. 

- La informació es podria completar amb audioguies i no només amb textos. 

- Caldria adaptar la maqueta als diferents col·lectius: per a persones cegues 

i sordes. 

- Els visors dels foto-trampeig haurien d’estar a diferents alçades, no només 

a dues, per tal que tothom trobés el visor que li anés millor per a la seva 

alçada. 

- Es podria proposar un repte kahoot per a fomentar l’interès dels visitants 

- ... 

 

  

 

 



                                                                                                                                                 

3 
 

 

Per acabar es repassa el calendari de reunions i les activitats extraordinàries 

previstes per aquest curs i es donen per tancades les següents dates: 

 

 

 

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

diferents sortides o activitats: 

 

La primera reunió acaba amb l’acord de continuar treballant sobre la maqueta. 

 

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

secretaria, estenc aquesta acta. 

 

 

 

 

 

 

 

  Montse Ballester 
La secretaria 

 

 

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

famílies.  

 Dimarts 12 d’abril, a les 18:45 h, Room Escape al Museu de Ciències Naturals-

Parc Fòrum. 

 


