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ACTA 

Ia reunió del Consell d’Infants del Museu Blau  

curs 2016-2017 

 

Data: Dimarts, 19 de gener de 2016 
Lloc: Aula 3 del Museu Blau 

 

La primera sessió del Consell d’Infants del curs 2015-2016 es porta a terme a 

l’aula 3 del Museu Blau a les 09:30 h del dimarts 19 de gener de 2016. 

 

Assisteixen: 

 Els membres del consell  

 Anna Omedes, directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

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

 Teresa Vila, membre del departament d’Educació i Activitats del Museu. 

 Lina Ubero, dinamitzadora del consell 

 Montse Ballester, secretària del consell.
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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, per explicar-los la importància del Consell d’Infants com a òrgan 

assessor del Museu. Fa referencia al fet que la majoria de museus conten amb 

l’ajuda de consells assessors de científics, de creadors... però que pocs tenen un 

consell assessor en infantesa, només el Parque de las Ciencias de Granada en té 
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un de semblant, que com el nostre també conta amb l’ajuda i assessorament de 

Francesco Tonucci, i un a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València amb qui 

vam tenir contacte el curs passat.  

L’Anna Omedes explica també que cadascú d’ells és representant de si mateix i 

que, per tant, no són portantveus de les escoles o dels amics, que la seva opinió 

és tant important i vàlida com la de qualsevol altre nen o nena. 

Tot seguit es repassa les peticions que els consellers i conselleres del curs 2014 

– 20152 van fer, i s’explica breument quines es van portar a terme i quines es 

van descartar o estan pendents de continuar desenvolupant-les. 

 

Lina Ubero, dinamitzadora del Consell, seguint l’ordre del dia establert per a la 

reunió, explica als consellers i conselleres que el curs passat es va plantejar la 

possibilitat de posar una pantalla de benvinguda al vestíbul del museu on nens i 

nenes expliquessin, de manera molt resumida, què podien trobar al museu. Es 

debat la continuïtat de la proposta. 

 

Es comenten les noves exposicions temporals previstes per aquest any 

(Spinosaurus i Tòtems)3 i el nou projecte d’il·luminació que s’està portant a 

terme en diferents zones del museu i que, mica en mica, s’ampliarà a tot el 

recinte, incloent la zona del vestíbul i de les escales d’entrada per tal de millorar 

la il·luminació de l’esquelet de la balena. 

 

La Lina també comenta que les mestres de les seves escoles ens han fet arribar 

la petició d’alguns dels consellers de l’any passat, que ara estan a l’institut, de 

poder continuar vinculats al Museu Blau. Es debat la proposta per saber l’opinió 

dels actuals membres. 

 

Finalment, per acabar la reunió, es comenta que els consellers del curs passat 

estaven interessats en poder visitar el Museu Etnològic de Barcelona i que   

aquesta visita no es va poder fer, perquè el museu estava tancat per reformes, i 
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es va canviar per la visita al Museu del Disseny que feia molt poc que havia estat 

inaugurat. Els membres del consell mostren el seu interès per anar a visitar el 

Museu Etnològic i la Lina es compromet a buscar una data per fer la visita.  

 

Els acords que es prenen són:  

 En la següent reunió els consellers i conselleres aportaran idees per a 

confeccionar la pantalla de benvinguda i es debatrà la continuïtat de la 

proposta. Es proposa també poder contar amb l’assessorament d’un 

professional. 

 
 Els consellers i conselleres donaran idees de continuïtat de la seva tasca 

amb la creació d’un Consell de Joves.  

 

 S’acorda també que se’ls convidarà a fer visites prèvies a la inauguració de 

les noves exposicions, tal i com es va fer el curs passat amb l’exposició 

Nutrició, impuls vital. 

 
 Des del Museu s’acordarà una visita al museu Etnològic de Barcelona pel 

mes de març, preferentment un dissabte al matí. 

 

Després d’1 hora i 15 minuts es dóna per acabada la primera sessió del Consell 

d’Infants del Museu Blau. 

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

aquesta acta. 

 

 

 

  Montse Ballester 

La secretaria 
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