El Pregó dels infants
a les festes
de Santa Eulàlia

QUÈ ÉS EL PREGÓ DELS INFANTS?
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia
és un programa educatiu que fomenta la promoció i
la difusió dels drets dels infants i el reconeixement
dels nens i les nenes com a ciutadans i ciutadanes
de ple dret, tal i com recull la Convenció dels Drets
dels Infants.

BarceloNa
ciutat jugable

A QUI VA DIRIGIT?

Curs 2017-18

Als nens i nenes de 3r, 4t i 5è de primària de les escoles
de Barcelona.

QUINS OBJECTIUS TÉ?
Amb aquesta activitat es treballen prioritàriament
tres objectius:
• La reflexió al voltant del dret a jugar i a les activitats
d’esbarjo reconegudes a la Convenció dels Drets dels
Infants, des d’una mirada responsable, respectuosa i
compromesa.
• El coneixement per part dels infants de les institucions
polítiques i de participació ciutadana de Barcelona i la
seva iniciació en processos participatius basats en la
corresponsabilitat i la ciutadania activa.
• La implicació de l’alumnat en la creació de propostes
de millora per a una Barcelona jugable on tothom hi
tingui cabuda i el medi urbà sigui un espai de trobada
amable i corresponsable.

ON PODEU TROBAR MÉS INFORMACIÓ?
www.elpregodelsinfants.cat

@PregoInfants

prego@elpregodelsinfants.cat

El-Pregó-dels-Infants

inscripcions
Es gestionarà a través del
Programa d’Activitats Escolars (PAE):
barcelona.cat/educació/pae

Organitza:
Departament de Promoció de la Infància
Àrea de Drets Socials
Ajuntament de Barcelona

Amb el suport de:
Institut d’Educació
Institut de Cultura
barcelona.cat/infancia

PROGRAMA D’ACTIVITATS
10 d’octubre de 2017 / 10 d’abril de 2018
Jornades de formació per al professorat de les escoles
participants
Es presentarà la proposta didàctica, la metodologia de desenvolupament, les activitats de tot el projecte i el procés de
creació col·laborativa del pregó i dels manifestos de districte.
Les formacions es faran a la seu de l’Àrea de Drets Socials
de l’Ajuntament de Barcelona, c/ València, 344, entl., de
13.30 h a 14:30 h.
Formació amb reconeixement de 15 hores per part del
Consorci d’Educació de Barcelona.

20 de novembre de 2017

Març de 2018

Participem a la ciutat!

Els infants
elaboraran
els manifestos
agrupats per
districtes i
els llegiran a les
respectives seus.

En una trobada matinal de totes les escoles que formen part
del projecte, l’alcaldessa encarregarà l’elaboració del pregó
de les Festes de Santa Eulàlia als infants.
Al llarg del matí, s’organitzaran activitats lúdiques per identificar els temes de treball del pregó.
9.30 h. Lloc pendent de confirmar

Desembre de 2017 i gener de 2018
Fem el pregó de les Festes de Santa Eulàlia.
Els infants elaboraran el pregó de les festes de Santa Eulàlia.

octubre i novembre de 2017
Treball als centres
A les sessions a l’aula s’analitzarà com els infants utilitzen el
seu temps d’esbarjo i es reflexionarà sobre la importància
del joc com a element de creixement personal i social que
ensenya a compartir, a reconèixer la igualtat i la diferència
i alhora la necessitat del treball en equip, i la importància
de les regles i la negociació.
Es farà una mirada a la Convenció dels Drets dels Infants i a la
realitat de nens i nenes d’arreu que veuen aquest dret vulnerat
per diferents motius: pobresa, guerra, situació de refugi...
També es reflexionarà sobre el joc individual i el joc compartit,
el joc virtual i el joc «real/analògic» i diferents formes de
jugar d’arreu del món.

A través del treball a l’aula i
l’espai de comunicació web,
l’alumnat compartirà mirades,
propòsits i interessos sobre
quin model de ciutat volen i
quin és el seu compromís per fer-lo realitat.

8 de febrer de 2018
Lectura del pregó dels infants a les Festes de Santa Eulàlia
Els nens i nenes llegiran el pregó d’inici de la festa d’hivern de la
ciutat davant l’alcaldessa, els membres del Consistori i la resta
de la ciutadania.
Al finalitzar, se celebrarà un acte de cloenda.
9.30 h. Plaça de Sant Jaume

*Les dates anteriors no són definitives i hi pot haver alguna modificació.

INSCRIPCIons
Des del mes de juliol fins al 10 d’octubre de 2017
Es gestionaran a través del Programa d’Activitats Escolars
(PAE):
barcelona.cat/educació/pae

Per fer la inscripció cal:
Identificar-se a l’apartat d’usuari amb el codi del centre
assignat pel Departament d’Ensenyament i posar com a
contrasenya el codi postal del centre educatiu.
Cercar l’activitat introduint el cicle educatiu corresponent i,
com a entitat, Departament de Promoció de la Infància.

