CONSELL D’INFANTS
DEL
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
DE BARCELONA
CURS 2018 - 2019

Què és el Consell d’Infants del Museu Blau?

El Consell d’Infants és un òrgan de participació real que permet fer sentir les
opinions, idees i suggeriments, sobre el Museu Blau, que tenen els nens i nenes de
5è i 6è de primària.
El consell està format per:

ESCOLA ELS
PORXOS

ESCOLA ELS HORTS

4 alumnes de 6è
de Primària

4 alumnes de 5è
de Primària

(2 nens i 2 nenes)

(2 nens i 2 nenes)

4 alumnes de 6è
de Primària

4 alumnes de 5è
de Primària

(2 nens i 2
nenes)

(2 nens i 2
nenes)

Anna Omedes
Directora del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona

Albert Batlles

Montse Ballester

Dinamitzador

Secretària

(Cap del Departament d'Educació i
Activitats del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona)

(Tècnica del dept. d'Educació i
Activitats del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona)

Cada any la meitat dels consellers, els 8 nens i nenes de 6è de
primària, acaben la seva estada i deixen pas a 8 nous nens i nenes
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de 5è de primària, per tant, cadascun de vosaltres serà conseller
durant un període màxim de 2 cursos.

Com funciona?

L’experiència del Consell d’Infants és totalment diferent a
l’escolar. Els consellers no esteu obligats a prendre notes, ni a
escriure, ni a donar la vostra opinió si no voleu.

Tampoc heu de ser portaveus o representants de les vostres
escoles o famílies. Evidentment que podeu comentar el que feu
amb els vostres companys d’escola i amb els pares, germans, tiets,
veïns..., demanar-los la seva opinió, comentar les vostres idees...
però heu de tenir en compte que les vostres pròpies opinions són,
de ben segur, tant vàlides i importants com la dels vostres
companys i companyes!

Ens reunim 4 o 5 cops durant el curs escolar. Les reunions
tenen una durada aproximada d’1 hora i 15 minuts. Uns dies
abans de la reunió al Museu Blau, rebreu per correu postal a casa
vostra:

-

Ordre del dia, és a dir, els temes que treballarem durant la
reunió.

-

Acta de la reunió anterior, és a dir, un document on es
recullen els membres que hi van assistir i els acords que es
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van prendre. L’acta ens permet deixar constància del que
hem dit i ens ajuda a fer memòria!

Els únics adults que assisteixen a les reunions del consell són el
dinamitzador (Albert Batlles) i la secretària (Montse Ballester). La
directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, com a
impulsora del consell, sempre hi podrà assistir a instància del
consell o per iniciativa pròpia.

Les reunions són gravades en vídeo per tal que, després de les
reunions, puguem repassar tot el que hem treballat sense por de
deixar-nos algun tema. El resum que en fem són les actes que
després rebreu a casa.
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Què és el “pack de conseller”?

Els nous consellers rebreu un “pack de
conseller” amb tot allò que podeu
necessitar per a les reunions (bossa
motxilla, llapis, bolígraf, llibreta...) i un
carnet que us identifica com a
membres del Consell d’Infants i us
permet entrar al Museu
gratuïtament tantes vegades com
vulgueu acompanyats per dos
adults.

Hi ha més consells d’infants com el nostre?

El Consell d’Infants del
Museu Blau s’inspira en els
consells municipals que
Francesco Tonucci va
impulsar a Itàlia a partir del
1991.
De fet, en Francesco
Tonucci és assessor del
Museu des de l’any 2010,
amb ell hem estat
treballant com organitzar el
nostre consell d’infants i és qui ha fet el dibuix – logo del consell.
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El consell d’infants del Museu Blau és el primer consell d’aquestes
característiques en un museu de Catalunya però al Parque de las
Ciencias de Granada existeix, des del 1994, el Consejo Infantil,
promogut també per en Francesco Tonucci; i a la Ciutat de les Arts
i les Ciències de València també tenen un Consejo de los Niños.
Nosaltres estem en contacte tant amb Granada com amb València i
és possible que durant les reunions mantinguem alguna xerrada
amb ells per videoconferència.

Algunes de les propostes que hem fins ara
Algunes de les propostes que heu fet des de la creació del Consell
d’Infants han estat:

- Disposar més cadires i bancs al museu: l’equip directiu
va demanar un informe al departament d’atenció al públic i es
decideix reubicar les cadires que ja hi ha a l’exposició,
s’instal·len 2 bancs al vestíbul i es decideix que, quan els
pressupostos ho permetin, s’instal·laran bancs a l’espai exterior
del museu i es compraran tamborets portàtils per oferir a la
gent que visiti l’exposició Planeta Vida.

- Tamborets pels nens: Es va decidir que els tamborets que
s’oferien als nens i nenes més petits que visitaven l’exposició
Enverinats s’oferissin, un cop acabada aquesta exposició, a
totes els visitants que ho demanessin.
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- Millora de la senyalització de l’ascensor: L’informe
realitzat pel departament de comunicació determina que no és
necessari reforçar la senyalització ja que al vestíbul de l’entrada
hi ha personal d’atenció al públic que ho indica.

- Realització d’un vídeo de presentació del Consell
d’Infants per a les 19 Jornades DEAC (Departamentos de
Educación y Acción Cultural de Museos) que es van celebrar al
Museu Marítim de Barcelona el mes de maig de 2016.

- Llistat de pel·lícules per al cicle
Spinosaurus: En relació a l’exposició
temporal Spinosaurus, el gegant
perdut del cretaci, que s’inaugurà el
mes de juliol del 2016, vau realitzar una
proposta de pel·lícules relacionades amb
els dinosaures per a poder veure a la
sala d’actes del museu.

- Room escape: Durant el curs 2016-2017 vam estar
treballant en el disseny d’una nova activitat dirigida a nens i
nenes de 10 a 14 anys. Vam fer una prova pilot a finals del mes
de juny. Durant el curs 2017-2018 s’ha treballat en la millora
de les proves de l’escape room i s’han realitzat dues proves
pilot, una amb els membres del consell i una amb nois i noies
externs al consell, per acabar d’avaluar la proposta i valorar la
possibilitat d’oferir-la de manera regular
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- BiciNat: Durant el curs 2017-2018
es va treballar la reconversió de la
BiciNat. Un tricicle elèctric que en un
principi, abans que la nova seu del
museu s’obrís al públic l’any 2011, es va
dissenyar per a poder portar 8 infants
petits i recórrer l’exposició Planeta Vida.
Finalment es va veure inviable que la
bicicleta pogués circular per l’exposició
donades les seves dimensions, la
dificultat de passar entre les vitrines, etc.
Des de llavors no ha tingut cap ús.
Durant 3 reunions es van debatre
diferents possibilitats i usos als que es podia destinar la bicicleta, els
canvis que caldria fer a l’estructura del calaix davanter,... Finalment es
va arribar a dues propostes: convertir-la en una botiga mòbil o en una
bicicleta contenidora de material per a realitzar activitats. Per qualsevol
de les dues idees els consellers i conselleres van creure necessari fer
una caixa nova per a la bicicleta: més petita i lleugera, amb calaixos per
guardar el material, amb una part transparent per a que es pogués veure
què porta.

Durant la primera reunió del consell del curs 2018-19, després de parlar
abastament amb el dissenyador de la nova bicicleta, se’n va aprovar el
disseny.
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-

Maqueta de la Biodiversitat de Catalunya. Durant les reunions del
curs 2018-19 es pretén treballar en el possibilitats de la maqueta
sobre la biodiversitat de Catalunya de l’àmbit 3 de l’exposició temporal
Som Natura
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Contacte
Pot ser que durant les reunions no haguem tingut temps de parlar
de tots els temes que teníem prevists, o que se us acudeixi alguna
cosa quan arribeu a l’escola o esteu a casa i ens la voldríeu
comentar, que ens vulgueu fer algun suggeriment... Per a aquests
casos, sempre us podeu posar en contacte amb nosaltres escrivintnos un correu a l’adreça: consell.infants@bcn.cat o trucant-nos
al 932.566.026

Us respondre’m de seguida!
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