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ACTA 

 

IVa reunió del Consell d’Infants del Museu Blau 

 

Data: Dimarts, 17 de març  de 2015 Hora: 9:45 h 

Lloc: Sala de reunions del Consell d’Infants del Museu Blau 

 

 

Assisteixen: 

 Els membres del consell  

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

Barcelona 

 José Antonio Gordillo, membre del departament de divulgació de la Ciudad de 

las Artes y las Ciencias de València. 

 Maria Aparicio, estudiant en pràctiques del Màster de Gestió Cultural i 

Museologia de la Universitat de Barcelona. 

 Pere Viladot, dinamitzador del consell 

 Montse Ballester com a secretària del consell.1 

 

 

Obre la sessió en Pere Viladot presentant a José Antonio Gordillo, del departament 

de Divulgació de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València. En Pere explica 

que en José Antonio està molt interessat en conèixer el funcionament del Consell 

d’Infants del Museu Blau per poder anar adaptant el seu Consejo Infantil a la 

manera de funcionar del nostre. 

 

Punt 1 de l’ordre del dia: S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap 

modificació 

 

Punt 2 de l’ordre del dia: Lina Ubero informa que la directora del Museu no pot 

assistir a la reunió per motius d’agenda i en nom seu llegeix la carta amb les 

respostes a les peticions realitzades pel Consell d’Infants a l’Equip Directiu2: 
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o S’aprova una nova distribució de les cadires que hi ha a l’exposició Planeta 

Vida i la ubicació de dos bancs al vestíbul del museu. 

 

o S’aprova que els tamborets que ara s’utilitzen a l’exposició Enverinats, un 

cop aquesta finalitzi el 12 d’abril, es faran servir per a Planeta Vida. 

 

o Es considera que no cal reforçar la indicació de l’ascensor ja que al vestíbul 

d’entrada del museu hi ha personal d’atenció al públic que informa de la 

seva ubicació i perquè hi ha icones que el senyalitzen. 

 

S’acorda que s’enviarà còpia de la carta a cadascun dels membres del consell i a les 

seves respectives escoles per tal que els seus companys i companyes estiguin 

assabentats de les propostes. 

En Pere Viladot també els recorda que en breu farem arribar a l’Equip Directiu la 

proposta de pantalla de benvinguda que van sol·licitar posar al vestíbul del museu 

per tal que la valorin. 

 

Lina Ubero també els informa que a finals del mes de maig s’inaugurarà la nova 

exposició temporal del Museu Blau: Nutrició, impuls vital, i que se’ls convidarà a 

assistir a una inauguració prèvia a la oficial per tal que la puguin veure i valorar. Els 

anima a donar les seves idees, suggeriments i propostes d’activitats encara que el 

Consell no es torni a reunir fins al curs vinent utilitzant l’adreça de correu 

electrònic: consell.infants@bcn.cat 

 

Punt 3 de l’ordre del dia: Els consellers i conselleres fan una valoració molt 

positiva del funcionament del consell, comenten que les actes de les reunions les 

llegeixen a les seves classes per tal que els seus companys n’estiguin informats. 

També aprofiten per comentar que l’entrada del museu no està prou il·luminada 

quan es fa fosc i fa difícil veure l’accés al museu. 

 

Punt 4 de l’ordre del dia: José Antonio Gordillo els presenta un vídeo de la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias de València i el funcionament i organització del 

seu Consejo Infantil. Suggereix fer alguna acció conjunta dels consells de Granada,  
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València i Barcelona. Aprofitem per gravar un petit vídeo per enviar als consellers 

de València.  

 

Punt 5 de l’ordre del dia: Lliurament de diplomes al consellers de 6è de primària i 

de les cartes d’agraïment que la directora del Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona ha escrit per a tots els membres.  

 

Després d’1.45 hora de reunió i d’haver intercanviat idees, opinions i suggeriments, 

s’aixeca la sessió a les 11.30 h.  

 

El responsable del Consell, Pere Viladot, aixeca la sessió, de la qual, com a 

secretaria, estenc aquesta acta. 

 

 

 

 

 

  Montse Ballester Rovira 
La secretària 

 


