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ACTA 

Ia reunió del Consell d’Infants del Museu Blau 

 

Data: Dissabte, 25 d’octubre de 2014 
Lloc: Sala de reunions del Consell d’Infants del Museu Blau 

 

La primera sessió del Consell d’Infants es reuneix després de la celebració 

de l’acte de constitució portat a terme a la sala d’actes del Museu Blau a les 

11:30 h del dissabte 25 d’octubre de 2014. 

 

Assisteixen els membres del consell acompanyats per l’Anna Omedes, en 

Francesco Tonucci, en Pere Viladot en qualitat de dinamitzador del consell i 

Montse Ballester com a secretària del consell. 

 

La primera reunió del Consell és un moment de trobada entre tots els 

membres i un primer contacte amb el personal del Museu Blau que 

treballarà amb ells. L’objectiu és començar a desenvolupar idees, tot posant 

en comú les diferents mirades, suggeriments, consells i propostes dels 

infants. 

  

Obre la sessió Anna Omedes, directora del Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona, demanant-los de presentar-se i dir alguna de les aficions que 

més els hi agradin. 

 

Pere Viladot, dinamitzador del Consell, recorda als consellers que no són 

membres representants de les seves respectives escoles sinó d’ells 

mateixos, que han de parlar per ells mateixos i no avergonyir-se mai de les 

seves pròpies idees malgrat que, a priori, els pugui semblar que han 

verbalitzat una idea ximple o poc adequada. Els explica que totes les 

sessions del consell seran gravades en vídeo i que rebran l’acta de les 
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reunions realitzades així com la convocatòria i l’ordre del dia de la següent 

sessió per correu postal a casa seva. També els 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. Finalment 

els convida a que expressin lliurament les seves opinions. 

 

Els membres del consell expressen que: 

 

 Els agradaria que hi haguessin pantalles tàctils davant de les vitrines 

dels animals que donessin més informació. Consideren que no n’hi ha 

prou amb la informació continguda a les cartel·les i que, a més a 

més, aquestes són massa petites i costen de llegir. Suggereixen fer la 

lletra de cos més gran perquè els nens i nenes i la gent que té 

dificultats visuals les puguin llegir fàcilment. 

 
 Creuen que el llenguatge utilitzat al museu no és prou entenedor pels 

nens i nenes i que caldria adaptar-lo, sobretot el que utilitzen els 

científics que expliquen projectes a les pantalles del museu i que les 

veus són massa greus i no se’ls entén bé. 

 

 A nivell d’accessibilitat consideren que l’ascensor no està prou ben 

indicat i que caldria fer-lo més visible perquè la gent el vegi millor 

quan entren al museu. També creuen que hi hauria d’haver més 

cadires i zones de descans per facilitar el recorregut a la gent gran i, 

per altra banda, consideren que els nens i nenes més petits no deuen 

veure bé les vitrines i que potser caldria posar graons o unes 

escaletes perquè poguessin veure-les des de més alçada.  

 
 Els agradaria que al vestíbul del Museu Blau hi haguessin pantalles 

com la dels científics de l’exposició on apareguessin nens i nenes que 

han format part d’algun projecte del museu explicant com ho ha 

desenvolupat. Prefereixen que estigui al vestíbul perquè l’Anna 

Omedes els explica que és una zona d’accés lliure on la gent no ha de 

pagar mai, que poden accedir a l’exposició temporal del passadís, al 

niu de ciència, a la mediateca... de forma gratuïta i creuen que les 
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pantalles serien prou atractives com per a què la gent s’animés a 

entrar a l’exposició Planeta Vida. 

 
 A nivell de noves tecnologies voldrien que dins de l’exposició hi 

haguessin més interactius, un holograma sobre la prehistòria, 

pantalles de rajos x que permetessin veure els animals per dins, 

vídeos que mostressin com es desenvolupen les cries dels animals 

dins dels ous o dels ventres de les seves mares i, en general, més 

explicacions de com era la Terra, els animals i els ésser humans 

abans (no especifiquen exactament quan). 

 
 Per altra banda, també voldrien tenir l’oportunitat de tocar pells 

d’animals igual que es pot fer al Niu de Ciència. En general, tots els 

membres del consell sostenen que els agradaria que al museu hi 

hagués un altre niu de ciència on poguessin entrar nens més grans o 

adults.  

 
 Els consellers, en general, creuen que el Museu és massa fosc i que 

caldria posar més color i més zones il·luminades. 

 

 Diversos membres del Consell desconeixen la web del museu o es 

pensen que no n’hi ha i per això la directora els fa l’encàrrec que se 

la mirin i la valorin per tornar-ne a parlar ja que l’actual web del 

museu és una versió beta que està en període de proves i que es 

poden introduir canvis. 

 

Els acords que es prenen són:  

 Els consellers visitaran la web del museu per valorar-la. 

 
 El Museu treballarà per establir relacions amb altres museus de la 

ciutat de Barcelona per tal que els consellers puguin visitar-los. 

 
 A la propera reunió del Consell d’Infants , prevista pel 25 de 

novembre, es decidiran quins projectes es començaran a 

desenvolupar. 
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Després d’1 hora de reunió i d’haver intercanviat idees, opinions, visions 

diverses, suggeriments i mesures de millora aixequem la sessió a les 13h i 

es dóna per acabada la primera sessió del Consell d’Infants del Museu Blau. 

 

Es reuneixen els consellers, amb Anna Omedes, Francesco Tonucci i Pere 

Viladot per fer-se una fotografia i gravar un vídeo de presentació per al 

Consejo Infantil del Parque de las Ciencias de Granada. 

 

La directora, Anna Omedes, aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria, 

estenc aquesta acta amb el vistiplau de la directora. 

 

 

 

 

 

 

 

  Montse Ballester 

La secretaria 

 

 

        

  

 

 

 


