
 

  

 

MUSEU AMBULANT 

DOCUMENT DE COMPROMÍS 

 

El Museu Ambulant s’emmarca dins del projecte Obrint Portes, i pretén apropar als Centres de 

Formació d’Adults (CFA) dels Centres Penitenciaris, i als Centres  Penitenciaris de Joves  

materials que representen una mostra d’espècimens  de l’exposició del Museu de Ciències 

Naturals, dins de l’àmbit de la Zoologia. Aquest projecte té la intenció d’estimular l’interès per 

la ciència, assenyalar la importància de la biodiversitat i la necessitat de preservar-la, 

estimulant el respecte per tots els sers vius i l’interès per conèixer-los. 

Per poder dur a terme el préstec del Museu Ambulant, tant el Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona, com CFA  signen un document mitjançant el qual, cada institució adquireix una 

sèrie de compromisos. El centre ha de retornar el Document de compromís omplert i signat pel 

responsable del centre per correu postal (al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Plaça 

Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona) o correu electrònic (edunat@bcn.cat). 

 

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona es compromet a: 

 Enviar un document de formalització de la reserva per part del Servei d’Informació i 

Reserves, del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), al centre sol·licitant 

del préstec. 

 Cedir en préstec gratuïtament el Museu Ambulant des del dia ..............................fins al 

dia ......................................... al Centre ....................................................................... 

 Facilitar la informació didàctica i materials naturals necessaris per al desenvolupament 

de les propostes didàctiques. 

 Aportar els documents que l’equip docent haurà de retornar omplerts:  

o Document de compromís 

o Seguiment d’usos 

o Document/s d’avaluació 

o Registre d’incidències 

 Donar resposta als dubtes que les docents plantegin a l’Equip Educatiu del MCNB a 

través del correu electrònic edunat@bcn.cat 

 Publicar periòdicament, al web Edunat del MCNB (http://edunat.museuciencies.cat), 

les experiències de les activitats realitzades pels usuaris del Museu Ambulant que 

vulguin compartir, per facilitar-ne la consulta de l’equip docent d’altres centres 

interessats. 

 Organitzar una sessió de formació bianual per als docents interessats en el Museu 

Ambulant. 
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Na/En (nom de la persona).....................................................................................................amb 

DNI..................................., com a responsable del centre .............................................................. 

es compromet a: 

 

 Gestionar la reserva del Museu Ambulant amb l’Equip Educatiu del MCNB a través del 

correu electrònic (edunat@bcn.cat ) 

 Facilitar les dades que se li sol·liciten per a poder accedir de manera segura a l’edifici. 

(Nom, cognom i DNI del conductor, marca, model, color i matrícula del vehicle, i hora 

arribada aproximada per a la recollida del material). 

 Recollir el Museu Ambulant, bagul pedagògic i maleta o bé una de les dues propostes 

segons la reserva efectuada, a la seu del Museu de Ciències Naturals Parc del Fòrum 

(Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona), el dia ................................................ i 

tornar-lo al mateix lloc el dia .................................., acordat en el document de la 

reserva.  

 Utilitzar els materials de manera curosa i adequada per tal d’evitar desperfectes i 

pèrdues del material. Comunicar a l’Equip Educatiu qualsevol incidència que puguin 

patir, per tal de poder gestionar-ne la substitució o reparació el més aviat possible. La 

comunicació es farà al correu electrònic (edunat@bcn.cat) i fent-ho constar al Registre 

d’incidències. 

 Contactar amb l’Equip Educatiu del MCNB si sorgeix cap dubte, tant sobre les 

propostes didàctiques com sobre els materials. Omplir i retornar el Document 

d’avaluació o documents d’avaluació valorant l’experiència. L’avaluació ha de ser 

omplerta per totes les persones que han estat implicades en el projecte (des de la 

gestió de la reserva, contactes amb el Museu, preparació i realització de les activitats). 

 Retornar aquest document de compromís signat al MCNB per correu electrònic abans 

de la data d’inici del préstec, o en persona el dia de la recollida del material. 

 

 

Signat, 

 

 

 

 

Albert Batlles      Nom:  

 

Cap del Departament d’Educació i Activitats  Director/a del Centre Educatiu 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
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