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1. Presentació
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia promou la promoció i difusió dels
drets dels infants recollits a la Convenció dels Drets dels Infants (en vigor des del 1998)
i el seu reconeixement com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.
Va dirigit als nens i nenes de 3r, 4t i 5è de primària de les escoles de Barcelona.
El Pregó té com a objectiu donar a conèixer les institucions polítiques i de participació
ciutadana de Barcelona i iniciar els infants en processos participatius basats en
la coresponsabilitat i la ciutadania activa. Per això, vol incidir en els valors de la
convivència i la participació a la ciutat, potenciant la implicació de l’alumnat en la
millora del seu entorn.
En aquesta edició s’ha escollit com a tema vehicular la participació1. A fi d'explorar-lo
amb més profunditat, el vinculem a diversos eixos de treball que marquen la direcció
de les propostes didàctiques i activitats que es fan arribar als docents per dur-les a
terme amb el seu alumnat.
Aquests eixos de treball estan pensats com a fil conductor del programa, per fomentar
la participació dels infants i inspirar-ne totes les activitats.
Permeten conèixer els mecanismes de participació que promou l'Ajuntament de
Barcelona, acostar-los al dia a dia de l’alumnat i idear fórmules que s'adaptin als nens
i nenes per afavorir la seva participació.
Amb tot plegat, es busca engrescar els infants fent que sentin l’espai ciutadà de
manera propera i convidar-los a repensar l’espai urbà a partir de les seves vivències.
Amb les seves aportacions, coneixeran Barcelona com una veritable “ciutat amiga
dels infants”.2

1

Veure material complementari “El Dret a la participació. La Ciutat Amiga.”

2

Veure material complementari “El Dret a la participació. La Ciutat Amiga.”
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2.Consideracions pedagògiques
2.1. Metodologia general i objectius
La metodologia que es proposa parteix de la vivència de les activitats de manera
lúdica. A partir d’aquí, es convida a la reflexió dels nens i nenes en relació amb la
seva realitat propera. Finalment, se’ls demana que comuniquin les seves opinions
i propostes sobre diferents formats expositius (murals, exposicions, dibuixos, escrits,
fotografies...).
Tot el plantejament didàctic recolza en dos pilars: la creació literària per generar un
pregó amb la màxima qualitat possible i el joc. Aquesta metodologia de treball ens
permet afavorir la participació, la motivació i el treball en equip.
Les dinàmiques que es plantegen per fer a l’aula, les li·lustracions, les fitxes o altres
eines de treball estan pensades per poder incorporar-les fàcilment al dia a dia dels
centres educatius.
La progressió de les propostes està pensada perquè la feina feta pels nens i nenes
(amb l’ajuda dels i les mestres) quedi recollida i pugui formar part de les mostres
expositives del projecte que es fan a cada centre.
Aquest plantejament pedagògic fa que les activitats quedin immerses en el currículum
escolar de primària i tinguin una vinculació directa amb el desenvolupament de les
competències bàsiques del pla educatiu.
Les activitats que es proposen per treballar el dret a la participació es poden vincular
amb les àrees de ciències socials, llengua catalana, educació en valors socials i
cívics, i tutoria.
La proposta persegueix dos grans objectius:
1. Donar a conèixer les institucions polítiques i de participació ciutadana de
Barcelona.
2. Iniciar els infants en els processos participatius basats en la coresponsabilitat
i la ciutadania activa.
Aquests objectius generals es concreten en els objectius competencials següents:

• Reflexionar sobre el funcionament i la presa de decisions en el seu entorn
proper, identificant-lo com un espai de participació que posteriorment
permetrà la vinculació i la participació activa, responsable i democràtica en
altres espais com la ciutat i les seves institucions.

• Observar i descobrir què els ofereix la ciutat, a partir de l’anàlisi de l’oferta
d’equipaments, serveis i activitats adreçats a la ciutadania, amb la finalitat de
fer propostes constructives i comprometre’s en la seva correcta gestió i millora
contínua.
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2. Consideracions pedagògiques
2.2. Competències
La proposta contribueix al desenvolupament de les competències curriculars de la
següent manera:

• Les activitats que es fan a l’aula abans de l’encàrrec del pregó serveixen
per treballar els conceptes de drets i deures i fomenten el diàleg entre els
alumnes com a eina per a l’aprenentatge del aspectes principals dels seus
drets i deures. Aquestes activitats estan relacionades amb la competència
comunicativa i del tractament de la informació.

• En les dues trobades dels centres escolars (la primera per rebre l’encàrrec
del pregó i la segona per fer-ne la lectura) es promou l'autonomia i iniciativa
personal, el coneixement i la interacció amb el món físic i les competències
específiques centrades a conviure i habitar el món. Als diferents espais de joc,
els nens i nenes construiran el seu propi coneixement, i hauran de relacionar-lo
amb el seu entorn més proper i amb la manera com participen de la ciutat.

• Els reptes poètics incidiran en la competència artística i lingüística, alhora
que a través dels temes que es proposaran es desenvoluparà la competència
social i ciutadana.

• El pregó es generarà seguint una dinàmica cooperativa per treballar en
equip i en xarxa. En aquest procés s’utilitzaran les competències artístiques,
lingüístiques i les específiques centrades a conviure i habitar el món.

• En l’elaboració d’una memòria visual es desenvoluparà la competència
artística, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i
la competència social i ciutadana.
Aquesta memòria visual permetrà reflexionar sobre el procés d’elaboració
creativa i les experiències viscudes durant el programa didàctic, a més de
mostrar l’aprenentatge dels alumnes als representants municipals.
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2. Consideracions pedagògiques
Les competències es veuen resumides en el següent quadre en relació amb les
activitats de la primera fase del programa:
Reptes
poètics

Comunicatives

Conviure i
habilitar el món

Activitat 3. Com
funciona la

tenim?

drets

ciutat?

x

x

Artística i cultural

x

x

i competència digital
Aprendre a aprendre

Personals

Activitat 2.
Detectius dels

Lingüística i audiovisual

Tractament de la informació
Metodològiques

Activitat 1.
Quins drets

Autonomia i iniciativa
personal
Coneixement i interacció
amb el món físic

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Social i ciutadana

x

Els aspectes que es desenvolupen de cada competència de manera específica són
els següents:
Competència de comunicació lingüística i audiovisual:

• Adquisició d’habilitats per a la redacció d’un pregó al voltant dels diferents
eixos de treball.

• Capacitat d’exposició oral en la lectura del pregó i en l’exposició dels seus
interessos i inquietuds. En algunes ocasions, això es dóna en les visites que les
autoritats fan als centres i, en altres casos, en les recepcions que els regidors i
regidores fan a les escoles o a la seu de districte.

• Capacitat d’expressió utilitzant el llenguatge poètic de diferent índole en la
solució dels reptes poètics.

• Capacitat d’expressió de les pròpies idees mitjançant tècniques audiovisuals.
Competència de consciència artística i expressió cultural:

• Plasmació gràfica del treball realitzat, a través de les activitats de síntesi
prèvies al pregó i d’una producció visual per a la memòria.
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2. Consideracions pedagògiques
Competència del tractament de la informació i competència digital:

• Capacitat d’observació, reflexió, anàlisi i assumpció de responsabilitats.
• Ús dels mitjans digitals necessaris per tirar endavant les activitats d’aula i la
memòria visual.
Competència d’aprendre a aprendre:

• Capacitat de cerca de referents per a la resolució dels reptes poètics.
• Anàlisi del present, vinculant-lo a temes relacionats amb la convivència a la
ciutat, per detectar espais de participació i accions que poden fer els infants
per ells mateixos per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

• Capacitat de síntesi dels aprenentatges realitzats, fer-los propers a la realitat
que envolta els nens i nenes i concretant-los en el propi barri i districte.
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria:

• Capacitat de reflexió, autocrítica i assumpció de responsabilitats.
• Realització de propostes de millora per al seu entorn més proper.
• Autonomia i compromís amb els acords per millorar la convivència a la
ciutat.
Competència de coneixement i interacció amb el món físic:

• Identificació, en el seu entorn més proper, dels referents de participació de
la ciutat.

• Compromís amb les accions que ells mateixos han decidit que són una bona
aportació per participar més del seu entorn. Això comporta tenir la intenció
de dur-les a terme en un futur proper.

• Incorporació d’alguns elements que reflecteixin l'entorn proper dels infants i
com es relacionen amb la ciutat.
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2. Consideracions pedagògiques
Competència social i ciutadana:

• Desenvolupament d’habilitats per exercir la ciutadania activa i valorar
positivament la participació ciutadana, el compromís i la coresponsabilitat.

• Coneixement sobre les institucions de govern i les formes d’organització de
la vida a la ciutat, així com dels principis democràtics de presa de decisions
que afecten els drets i deures individuals i col·lectius.

• Reflexió a l’entorn de les necessitats i els interessos de les famílies que viuen
a Barcelona; contrast amb les eines i equipaments que l’Ajuntament posa al
seu abast i realització de noves propostes que els siguin més properes.
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2. Consideracions pedagògiques
2.3. Continguts
Per assolir aquests objectius i les competències especificades, caldrà treballar els
següents continguts:
Què han de saber:

• Que els infants són ciutadans i ciutadanes de ple dret.
• Quines són les principals institucions polítiques i els espais de participació
ciutadana de Barcelona i quin és el seu valor.

• Quins són els mecanismes de participació a la ciutat i com poden utilitzar-los
de manera democràtica i coresponsable.

• Quines institucions, entitats, sistemes organitzatius, referents, espais... ofereix
la Barcelona actual als infants i què els agradaria que els oferís en el futur.

• Què poden fer i oferir els nens i nenes per millorar la seva participació en la
vida política i social.
Què han de saber fer:

• Reflexionar sobre com és la seva relació amb la ciutat i quins són els espais
de participació que aquesta posa al seu abast.

• Investigar sobre l’oferta de recursos i activitats participatives que tenen a la
seva disposició.

• Utilitzar eines tecnològiques per resoldre els reptes que se’ls plantegin al llarg
del procés.

• Identificar diferents accions que poden fer els infants per millorar la seva
participació a l’entorn proper i de la ciutat.

• Pactar i acordar les idees clau i els missatges que volen fer arribar a
l’Ajuntament a través del pregó i de la memòria visual.

• Comunicar-se de forma respectuosa amb els companys i companyes a
l’aula, a les sortides i a través del web.
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• Identificar i valorar els elements que faciliten una convivència respectuosa,
no discriminatòria i sensible a la diversitat.

• Concretar les idees que han pensat per al seu propi districte i comunicar-les
als i a les representants municipals corresponents.

• Compartir amb les institucions de la ciutat les produccions visuals treballades
durant el projecte.
Quina actitud han de tenir per fer-ho:

• De vinculació, estima i interès pel que passa al seu entorn més proper, a
l’escola, al barri i a la ciutat.

• Participativa en l’aportació d’idees en les activitats.
• Respectuosa amb tots els suggeriments i idees dels companys i companyes.
• Creativa per a la generació de noves propostes en relació amb la convivència
a Barcelona, des d’una mirada empàtica, diversa i responsable.

• De compromís amb els pactes a què arribin per millorar els drets de les
persones de la Barcelona del futur.

• Motivada per assolir els reptes i entomar les activitats amb interès i com a
font d’aprenentatge i diversió
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3. Seqüenciació de les activitats
El programa d’activitats preveu diferents fases en el procés de creació del pregó:
1. Fase introductòria per:
a) Descobrir els drets i deures que tenen els infants com a ciutadans i
ciutadanes.
b) Conèixer quins espais i entitats de la ciutat vetllen pels seus drets.
c) Apropar-se al llenguatge poètic.
2. Trobada de les escoles on l’alcaldessa encarrega el pregó als nens i nenes
dels centres que participen en el projecte.
3. Treball a les aules i a través del blog per a la creació del pregó.
4. Trobada de les escoles per a l’acte públic de lectura del pregó.
5. Elaboració de la memòria visual per traslladar les inquietuds dels infants als i
a les representants polítics del districte als quals pertanyen.
Cronograma general

Aquesta guia didàctica va dirigida als i a les mestres de les escoles que participen en
el programa i recull l’explicació de la primera fase del procés.
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3. Seqüenciació de les activitats
3.1. Activitats
Les 3 activitats que permeten descobrir als nens i nenes que són ciutadans i ciutadanes
de ple dret:
a) Quins drets tenim?
Aquesta activitat va dirigida a conèixer qui és santa Eulàlia i descobrir els
drets dels infants.
b) Detectius dels drets!
Conèixer quins organismes i persones de la ciutat vetllen pels drets dels nens
i nenes a Barcelona. Adonar-se de quins dels drets treballats els són més
propers.
c) Com funciona la ciutat?
Fer un recull on aparegui tot el que s’ha anat treballant a les anteriors
activitats i prioritzar els drets que els infants consideren més importants.
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3. Seqüenciació de les activitats
3.2. Els reptes poètics
La proposta que porta per nom “Reptes poètics” és un taller de creació literària que
es desenvolupa al llarg del programa. Té com a objectiu donar continuïtat al treball
dels llenguatges poètics.
Al llarg dels mesos d’octubre i novembre, s'envia quinzenalment un repte poètic a les
escoles.
Aquests reptes estan relacionats amb els eixos de treball del tema del Pregó, tenen
una durada de resolució d’una hora aproximadament i segueixen tots una estructura
comuna:
1. Dues endevinalles que condueixen els nois i noies a descobrir un dels eixos del tema del Pregó.
2. Una activitat que treballa algun tipus de llenguatge poètic (onomatopeies,
cal·ligrames, metàfores...).
3. Una proposta perquè els nens i nenes generin un text, un poema visual
amb els conceptes que s’han treballat al repte.

Hi ha reptes que inclouen poemes complementaris per tal d’aprofundir una mica més
en el tipus de llenguatge literari que es treballa i en la lectura de textos poètics.
Aquesta dinàmica de treball permet que els infants tinguin una competència literària
més gran en el moment de crear el Pregó.
Un cop els nens i nenes resolen un dels reptes proposats, el professorat fa arribar a
l’oficina tècnica una mostra, consensuada amb la classe, de les creacions elaborades.
El fet de poder compartir els seus treballs amb els nens i nenes d’altres escoles, i també
amb la família i els amics, a través del web del Pregó dels Infants, genera sensació de
comunitat des del primer moment.
Arribats a aquest punt, ja estem preparats per rebre l'encàrrec del Pregó! L’alcaldessa
encarrega el Pregó de les Festes de Santa Eulàlia als nens i nenes de les escoles, i
llavors arriba el moment de començar les activitats per generar el text del Pregó.
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4. Activitats
Recomanem que les activitats de la primera fase del Pregó s’organitzin segons el
següent cronograma:
26 octubre 30 octubre

2 novembre -

9 novembre -

16 novembre -

23 novembre -

6 novembre

13 novembre

20 novembre

27 novembre

Repte poètic 1

Repte poètic 2
Activitat 1
"Quins drets
tenim"?
(Durada 1h)

Activitat 2
"Detectius
dels drets"
(Durada 1h)

30 novembre -

7 desembre -

4 desembre

11 desembre

Repte poètic 3

Repte poètic 4

Activitat 3
26 de novembre
"Com funciona
Encàrrec del
la ciutat?"
pregó
(Durada 1h)

Aquesta és una proposta que cada docent pot adaptar al seu context i interessos.
A més, cada activitat consta d’una proposta inicial i de diverses alternatives que
permeten modificar-la i variar-ne el grau de dificultat.

Nivell de dificultat

ALT

MIG
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BAIX

4. Activitats
4.1. Quins drets tenim?
Objectiu:
-Conèixer qui és santa Eulàlia
-Descobrir els drets dels infants
Motivació:
Missatge de la Laia on explica als nens i nenes qui és, quina és la seva història
i per què és la patrona de les festes d'hivern de Barcelona.
La Laia convida els i les alumnes a descobrir quins són els seus drets. Un cop
els coneguin, els proposarà que li enviïn imatges del que han fet, fotografies
que mostrin com feien les sessions, i així poder compartir tot aquest material a
través del bloc.
Material:
- 30 Fitxes il·lustrades amb imatges que fan referència a accions que tenen
a veure amb els 10 drets dels infants. A cada dret li corresponen 3 fitxes que
combinen 3 imatges diferents (les 3 imatges fan referència al mateix dret).
A cada fitxa hi ha una imatge gran i dues més de petites.
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4. Activitats
Per tant, hi ha tres fitxes per cada dret.

￼￼￼

- 9 Fitxes sense il·lustració referida als drets

A l’annex us detallem les imatges que pertanyen a cada un dels drets que estan
representats.
Si voleu treballar tots els drets, podeu jugar diverses vegades, fins que els aconseguiu
tots.
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4. Activitats
Dinàmica de l’activitat:

1. Repartiu a cada nen/a una fitxa a l’atzar. Deixeu la resta sobre la taula.
Comenceu el joc dient-los que han d’aconseguir un nombre determinat de
drets entre tot el grup abans de 15 minuts. Per exemple per a 22 alumnes, 7
drets.
2. Cada un/a mira la fitxa que té a les mans i la porta sense ensenyar-la a
ningú.
3. L’objectiu de cada jugador és trobar els altres dos nens o nenes que tenen
les imatges que apareixen més petites a la seva fitxa

4. Per aconseguir-ho, tots els infants caminen per la sala fins que es troben amb
algun company/a. Quan ho fan, es pregunten mútuament si a la fitxa que
porten a les mans “tenen” alguna de les il·lustracions que necessiten trobar
a) Si troben algú amb qui no coincideix cap imatge, es canvien les fitxes i
segueixen jugant.
b) Si troben un company o companya amb qui coincideix la imatge del
seu dret, es posen en parelles i segueixen buscant la tercera persona que
els falta entre la resta de la classe.
c) Si troben una persona que no té il·lustració, es canvien les fitxes
d) Els nens i nenes que ja estiguin en parella van alternant quin dels dos fa
la pregunta. Quan es troben un/a company/a sense il·lustració, qui ha fet
la pregunta és qui li canvia la fitxa i abandona la parella.
5. Cada cop que es forma un trio de fitxes, els/les integrants de l’equip
donen les fitxes al/la mestre/a i n’agafen tres de noves.
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6. Si aconsegueixen completar els trios en el temps establert, han guanyat!
7. Un cop acabada la dinàmica l’alumnat s’asseu en grups de 3.
8. Doneu a cada grup les 3 imatges que corresponen a un mateix dret i el full
amb les preguntes corresponents que us proposem a continuació (retalleu el
nom del dret de cada full i, si voleu, la pregunta que apareix dins del requadre).
9. Cada grup té com a objectiu descobrir el dret al que es corresponen
aquestes imatges. Per fer-ho els seus membres han de comentar les tres
preguntes i anotar les respostes.
És convenient que es marqui un temps per a cada pregunta (d’aquesta
forma ens assegurem que tots els grups tenen temps d’aprofundir en les seves
reflexions).
Aquestes preguntes permetran que descobreixin de quin dret es tracta i ho
han d’apuntar a la darrera pregunta
10. Un cop hagi passat el temps o quan tots els grups hagin enllestit les seves
reflexions, es posa en comú. Per fer-ho cada grup mostra a la resta de la classe
les seves imatges i diu quin dret creuen que representava.
11. Doneu la resposta correcta i comproveu si s’assembla a la definició que hi
ha als cartells dels drets que trobareu a l’annex. Hem modificat les definicions
dels drets per fer-les més properes als infants.

Dret a ser tractats d’igual manera sense diferenciar si ets nen o
nena, alt o baix, gras o prim, el
que t’agrada, el què penses, el
lloc on hagis nascut...

12. Per tal d’afavorir la reflexió de tota la classe, formuleu la pregunta que us
proposem i deixeu que la responguin breument tres o quatre alumnes dels
altres grups.
13. L’activitat s’acaba quan tots els grups han formulat el seu dret i s’ha pogut
reflexionar per a cadascun
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Preguntes vinculades a cada un dels drets

Dret a ser tractats igual sense tenir en compte si ets nen o nena, alt
o baix, gras o prim, el que t’agrada, el què penses, el lloc on hagis
nascut...
Nens i nenes:

Digueu tres característiques que tinguin en comú tots els personatges de les
imatges. Penseu una característica física, una forma de pensar i un sentiment.

Tots els personatges de les imatges són molt diferents però van junts a tot arreu.
Com deuen prendre les decisions per fer que tots estiguin d’acord?

Quin és el dret representat a les imatges?

Docents:

Quines accions podríem fer a classe per garantir que tothom sigui tractat
igual?
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4. Activitats
Preguntes vinculades a cada un dels drets

Dret a que ens cuidin, protegeixin i que ens ajudin a créixer i ser
feliços

Nens i nenes:

Quins personatges s’estan preocupant pels altres? Expliqueu com ho podem
saber en cada cas.

Digueu tres coses que us fan a casa per cuidar-vos.

Quin és el dret representat a les imatges?

Docents:

Tenir uns drets sempre va acompanyat de tenir uns deures. Què podeu
fer vosaltres per cuidar als companys i companyes de classe?
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4. Activitats
Preguntes vinculades a cada un dels drets

Dret a tenir un nom i “ser d’un país”

Nens i nenes:

Quan arriba una persona nova a l’escola, quines son les primeres coses que li
pregunteu per conèixer-la?

A un dels dibuixos hi ha persones que mouen banderes. Trieu cinc banderes
que conegueu i expliqueu què representa cadascuna.

Quins drets bàsics representen aquestes tres imatges?

Docents:

Coneixeu algú que tingui un sobrenom? Sabeu si li agrada? Com ho podem
saber?
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4. Activitats
Preguntes vinculades a cada un dels drets

Dret a viure en una casa, a menjar i a que ens curin quan estem
malalts

Nens i nenes:

Digueu tres motius pels que creieu que és important menjar sa.

Hi ha persones que es queden sense casa. Què deuen trobar a faltar?

Quins drets es representen a les imatges?

Docents:

Què passaria si no tinguéssim algun d’aquests drets?
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4. Activitats
Preguntes vinculades a cada un dels drets

Dret a que es tinguin en compte les necessitats de cadascú

Nens i nenes:

Penseu tres dificultats que pot tenir una persona que va amb cadira de rodes,
una que va amb crosses perquè s’ha trencat una cama i una persona cega.

Digueu tres llocs on podeu tenir problemes perquè no sou tan alts com els
adults.

Quin és el dret representat a les imatges?

Docents:

Podeu dir llocs que estan adaptats per a tothom?
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4. Activitats
Preguntes vinculades a cada un dels drets

Dret a que ens estimin i ens comprenguin

Nens i nenes:

A les imatges hi ha gent que s’abraça perquè s’estima. Digueu cinc formes
diferents de mostrar que estimeu algú.

A vegades costa entendre què li passa a algú. Digueu tres formes de descobrirho.

Quin és el dret representat a les imatges?

Docents:

Si voleu demostrar a algú que l’estimeu, quines maneres diferents se us
acudeixen de fer-ho?
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4. Activitats
Preguntes vinculades a cada un dels drets

Dret a anar a l’escola a aprendre, a divertir-nos i a jugar

Nens i nenes:

Als dibuixos veiem nens i nenes que són feliços. Quines coses de les que fan us
agraden més?

Aprendre pot ser molt divertit. Què us agrada més de tot el que feu a l’escola?
(Apunteu una cosa cadascun).

Quin és el dret representat a les imatges?

Docents:

Digueu una cosa que us agradi molt i amb la que aprengueu. Què passaria
si no la puguéssiu fer?
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4. Activitats
Preguntes vinculades a cada un dels drets

Dret a que ens ajudin en situacions perilloses

Nens i nenes:

Expliqueu alguna situació perillosa que hagueu viscut.

Quan alguna cosa us fa por, com us ajuden els que us envolten?

Quin és el dret representat a les imatges?

Docents:

Imagineu-vos una situació perillosa. Què creieu que hauríeu de fer per
protegir-vos? A qui hauríeu d’avisar?
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4. Activitats
Preguntes vinculades a cada un dels drets

Dret a no ser abandonats i a que no ens facin treballar

Nens i nenes:

Hi ha nens i nenes que estan obligats a treballar. Digueu tres coses que no
poden fer per aquest motiu.

La cotxinilla està ajudant la petita formiga a trobar el camí de casa. Què faríeu
si us perdéssiu?

Quin és el dret representat a les imatges?

Docents:

Com creieu que es deuen sentir els infants que estan obligats a treballar? I
com es poden sentir si el pare o la mare no poden tenir cura d’ells?
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4. Activitats
Preguntes vinculades a cada un dels drets

Dret a que ens ensenyin a compartir, a ajudar-nos i ser justos/es

Nens i nenes:

A una imatge hi ha uns nens i nenes que comparteixen el material per dibuixar.
Digueu tres coses bones de compartir amb els altres.

La senyora està ajudant al senyor gran a creuar el carrer i el pallasso li porta el
carro. Quan necessiteu que us ajudin?

Quin és el dret representat a les imatges?

Docents:

Com podeu ajudar altres persones?
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4. Activitats
4.2. Detectius dels drets!
Objectiu:
- Conèixer quins organismes i persones de la ciutat vetllen pels drets dels
nens i nenes a Barcelona
- Adonar-se de quins agents de la ciutat els són més propers
Motivació:
Missatge de la Laia on els explica que Barcelona es preocupa pels seus drets
de diferents maneres. Si volen descobrir com, hauran de jugar a un joc on cal
que facin de detectius.
Material:
- Il·lustracions que fan referència a entitats o agents que vetllen pels drets a la
ciutat. Hi ha il·lustracions més complexes i altres de més senzilles.
Cal que agafeu les que us sembli que us aniran millor. Al final del document teniu
una guia on podeu veure la relació de cada una amb l'agent corresponent.

1

Si voleu veure les descripcions del òrgans de participació, mireu l’annex del “Govern obert" a l’apartat de

“Recursos” del web: www.elpregodelsinfants.cat
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4. Activitats
Dinàmica de l’activitat:

1. Ensenyeu totes les imatges del joc i expliqueu què és cada una, què fa la
persona que hi surt, a què es dedica l’ens que hi està representat...
2. Feu grups de tres alumnes i doneu-los una imatge de les que heu explicat i
la graella on hi ha tots els drets (la trobareu al final d’aquesta guia). Cap dels
trios no pot ensenyar la seva imatge a ningú
3. Cada equip ha de pensar com representen la imatge que tenen en una
escena. Han d’aconseguir que la resta de nens i nenes puguin endevinar
quina de les imatges els ha tocat.
En cas que no endevinin quin agent és el que està representat a les imatges,
els podeu escriure tots a la pissarra i a mesura que els vagin endevinant podeu
anar marcant els que ja s’han esmentat. També podeu donar pistes que vagin
lligades a l’explicació que heu fet a l’inici de l’activitat.
4. Quan hagin aconseguit saber quin és el significat de l’escena que representa
cada un dels trios, pengeu la imatge corresponent a la pissarra i doneu-li un
nom que permeti que els nens i nenes l’identifiquin
5. Cada un dels grups escriu a la graella amb quin dret creu que està més
vinculat l’agent que acaben d’identificar (i que ara està enganxat a la
pissarra).
6. En acabar totes les escenes, es comprova la relació de drets i accions/
agents.
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4. Activitats
4.2. Detectius dels drets!
Proposta per al treball dels agents que vetllen pels drets
Un cop acabades les representacions de cada grup i un cop identificats els agents,
es pot aprofundir en el coneixement que l’alumnat té de cada un d’ells amb les
preguntes que us proposem a continuació.
Aquestes qüestions permetran comprendre millor com funcionen els ens, quines
responsabilitats assumeixen els agents i quines els pertoca fer-se’n càrrec als infants.

Annotacions:

Ajuntament
Aquesta pregunta permet aprofundir en la feina
que fan les persones que treballen a l’Ajuntament.
Abans de presentar-la es pot demanar si s’imaginen
quines feines fan les persones que treballen a un
ajuntament (d’aquesta forma no centraran la
mirada en la feina de l’alcaldia).

L’ajuntament d’una ciutat és molt important.
Sabeu quines feines s’hi fan?
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4. Activitats
4.2. Detectius dels drets!
Mestres

Annotacions:

És important que l’alumnat descobreixi que la
feina dels docents no es limita a fer classe. Per
aquest motiu es demana que pensin en quines
altres accions fan. Les seves respostes poden ser
complementades amb anècdotes personals o
ajudant-los a veure tot el que és necessari per
preparar una classe.

Els i les mestres es preocupen molt per
vosaltres. A banda d’ensenyar-vos, com
més us ajuden?

Cossos sanitaris
(metges i metgesses, infermers/eres)
A través d’aquesta pregunta es centra la mirada
en la feina de les persones que cuiden d’altres,
professionals o no professionals. També permet
parlar d’altres agents implicats en tenir cura de la
salut de les persones com per exemple el personal
de farmàcia, auxiliars de clínica, científiques i
científics, etc.
Podem ampliar la reflexió amb les vivències
personals que vulguin compartir amb la resta de
companys i companyes de classe.

Al dibuix hi ha una metgessa i un infermer,
però no son els únics que cuiden dels malalts
i les malaltes. Quines altres persones tenen
cura de la salut de la gent?
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4. Activitats
4.2. Detectius dels drets!
Jutges i jutgesses

Annotacions:

El sistema legal garanteix els drets de tothom. Per
començar es pot demanar que pensin quines
regles hi ha a l’escola i per a què serveixen. Després
poden pensar sobre altres llocs on hi ha regles de
convivència que cal complir.

La jutgessa del dibuix decideix qui te raó si
dos no es posen d’acord i fa que tothom es
“porti be” i compleixi la llei. Quines lleis s’han
de complir la ciutat?

Personal de neteja
Una ciutat compta amb una gran quantitat de
persones que fan que funcioni encara que la
seva feina no sigui molt visible. A través d’aquesta
pregunta es reconeix i es fa visible la contribució
del personal de neteja, jardineria, manteniment
i serveis al benestar de tots els ciutadans i
ciutadanes.
Per altra banda es pot fer esment en responsabilitzar
els infants de tenir cura de l’entorn i d’assumir les
tasques per mantenir-lo que els siguin pròpies.
Podeu parlar de la importància que te cuidar la
natura, la ciutat, tenir endreçada l’habitació i la
classe, reciclar, reutilitzar, etc.

Quines altres feines cal fer a una ciutat per
mantenir els espais comuns?
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4. Activitats
4.2. Detectius dels drets!
Cos de bombers

Annotacions:

L’objectiu d’aquesta pregunta és descobrir les
tasques que porta a terme el cos de bombers com
a agents de salvament i d’actuació en situacions
d’emergència. El tema es pot ampliar fent veure
el risc personal que assumeixen les persones que
serveixen en aquests cossos.
També podeu fer reflexionar sobre les conductes
perilloses (al bosc, a casa) que poden provocar
incendis o altres tipus d’accidents.
A banda dels incendis, en quins altres
moments ens pot ajudar el cos de bombers?

Agents de policia
Amb aquesta pregunta es vol treballar que els
infants percebin el cos de policia com a agent
proper que proporciona ajuda i protecció.
També es pot ampliar l’explicació parlant als
alumnes dels diferents cossos policials (mossos
d’esquadra, guàrdia urbana, policia local, etc.)
i de les responsabilitats pròpies de cadascun
d’ells (control de trànsit, duanes, seguretat vial,
actuacions judicials, etc).
Quina feina fa la policia?
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4. Activitats
4.3 Com funciona la ciutat?
Objectiu:
- Fer un recull on aparegui tot el que s’ha anat treballant
- Identificar els drets que els infants valoren com a més importants
Motivació:
Missatge de la Laia on felicita tots els nens i nenes per la feina feta i on demana
que li enviïn una fotografia del mural que han anat fent amb les altres activitats.
Material:
- Paper kraft
- Estris i retoladors per escriure, dibuixar...
- Les imatges utilitzades en els jocs anteriors
- Fulls de paper de mida DIN A5 o A6
- Gomets de colors
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4. Activitats
Dinàmica de l’activitat 1:
1. Agafeu un paper kraft d’uns 2 metres de llarg per 1 metre d’ample per fer
un mural amb tota la informació i materials que els nens i nenes han anat
utilitzant a les activitats “Quins drets tenim?” i “Detectius dels drets!”.
Heu de connectar els drets amb les entitats que els defensen. Podeu posar
els vincles que s’estableixen entre ells (drets i agents), referències a accions o
casos reals que hagi viscut l'alumnat vinculats a algun dels drets, etc.
Per exemple, escriviu “dret a anar a l’escola a aprendre, a divertir-nos i a
jugar” i enganxeu a sota les tres imatges que tenen a veure amb aquest dret

Després, enganxeu la imatge del l’agent corresponent (imatge dels mestres) i

feu una fletxa que les lligui. A sota de la imatge, per exemple, hi podrien posar
el nom dels seus i les seves mestres.
2. Feu que cada infant es dibuixi en un full de paper de mida DIN A5 o A6
(segons l’espai de què disposeu).
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4. Activitats
3. Demaneu als nois i noies que enganxin el dibuix que els representa al mural.
La ubicació on el posin ha d’estar relacionada amb els altres elements que ja
hi ha: els drets, les accions i els agents que vetllen pels drets.
En posar els dibuixos al mural, els han de situar més a prop del dret o l’agent
que els és més familiar, aquells que coneixen, els agents que ubiquen al barri...
Per exemple, poden col·locar-se més a prop de la seu de districte que no pas
de l’Ajuntament.
També els podeu proposar que dibuixin connexions amb aquells drets o agents
que els semblin més importants, fent que escriguin frases que volen destacar
sota el seu dibuix, etc.
4. Un cop acabat el mural, doneu 4 gomets a cada nen o nena.
5. Cadascú posa un gomet en aquells drets que li semblen més importants i, si
vol, afegeix alguna frase que hi tingui a veure. Per exemple, podrien relacionar
una comissaria de policia que és propera a algun dels nens i nenes de la classe
i que escriguessin: “Una policia em va ajudar un dia que em vaig perdre i no
sabia tornar a casa.”
6. Aquest mural el podeu guardar per fer la memòria de l’activitat.
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4. Activitats
Indicacions per si voleu fer la dinàmica més senzilla
Podeu fer el mural sense posar tanta informació. Feu-lo només dels drets i no
hi incorporeu els agents. Després feu que cada alumne es dibuixi en un full de
paper de mida adequada segons l’espai de què disposeu i demaneu-los que
enganxin la seva imatge al mural a prop dels drets que els són més familiars.

Indicacions per si voleu fer la dinàmica més complexa
Un cop elaborat el mural, feu grups de quatre nens i nenes i encarregueu-los
una missió: han de fer una notícia televisada que parli dels seus drets, de quins
els semblen més importants, i en la qual hauran de relacionar-los amb aquells
agents o entitats que vetllen perquè es defensin i es respectin.
Cal que facin un guió ben curt amb la presentació del dret que han decidit
que és més important. A partir d’aquí, cada grup s’organitza per fer les
diferents tasques necessàries per dur a terme la presentació i procedeixen a
gravar-se com si fos un reportatge.

La durada recomanada del vídeo és d‘un minut.
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5. Materials necessaris per a les activitats
5.1. Quins drets tenim?
Missatge de la Laia
Aquest full podeu imprimir-lo directament per fer-lo arribar als nens i nenes de la vostra
classe

Hola a tothom!
Sabeu qui sóc? La Laia!
La patrona de les festes d’hivern de la
ciutat de Barcelona. I sabeu com és que
en sóc la patrona?
Vaig viure al segle IV als afores de
Barcino, la Barcelona romana. En
aquella època, hi va haver un temps
que a algunes famílies ens perseguien
perquè érem cristians. Jo, cansada
d'aquesta situació que ens espantava
molt, em vaig escapar de casa per explicar
a l’emperador que la seva manera de tractarnos ens estava fent molt de mal a tots.
Que defensés els nostres drets no va agradar gens
a l’emperador, i va fer que em condemnessin a ser
torturada, com a càstig. Per això, em van fer patrona de
la ciutat. I vosaltres, sabeu quins són els vostres drets?
Us proposo un joc per descobrir-los!
Un cop els conegueu, espero que m’envieu alguna
fotografia, un dibuix o una frase que els representin!
M’agradaria molt!
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5. Materials necessaris per a les activitats
Relació de les imatges que es corresponen a cada dret
Aquesta llista la podeu fer servir de guia per relacionar les imatges il·lustrades de
l’activitat amb el dret amb el qual es corresponen.

Dret representat

Imatge

Dret a ser tractats igual sense tenir en
compte si ets nen o nena, alt o baix,
gras o prim, el que t’agrada, el què
penses, el lloc on hagis nascut...

Dret a que ens cuidin, protegeixin i que
ens ajudin a créixer i ser feliços
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5. Materials necessaris per a les activitats

Dret a tenir un nom i “ser d’un país”

Dret a viure en una casa, a menjar i a
que ens curin quan estem malalts
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5. Materials necessaris per a les activitats

Dret a que es tinguin en compte les
necessitats de cadascú

Dret a que ens estimin i ens
comprenguin
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5. Materials necessaris per a les activitats

Dret a anar a l’escola a aprendre, a
divertir-nos i a jugar

Dret a que ens ajudin en situacions
perilloses
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5. Materials necessaris per a les activitats

Dret a no ser abandonats i a que no ens
facin treballar

Dret a que ens ensenyin a compartir, a
ajudar-nos i ser justos i justes
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5. Materials necessaris per a les activitats
Fitxes de les imatges de cada dret
Aquestes són les imatges que us calen per fer l’activitat. Estan agrupades de tres en
tres perquè només retallant-les ja tingueu les que corresponen a cada dret.
Recordeu que:
- De les fitxes amb imatges, cal fer-ne una còpia de cada per tenir una fitxa
per cada un dels jugadors (tres nens o nenes tindran imatges vinculades amb
el mateix dret a les mans i quedaran junts en un grup en acabar la dinàmica).
- De les fitxes que no tenen il·lustració, cal fer-ne nou còpies.
En cas que vulgueu fer la versió senzilla, hem ordenat les imatges començant per les
més assequibles.
Si voleu escollir-ne de diferents, només heu de retallar les que us interessin i fer-ne les
fotocòpies que necessiteu per a la sessió.
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
Cartells dels drets
Descripció del dret als cartells
per l’activitat

Definició genèrica del dret
Dret a la igualtat, sense distinció de
raça, religió o nacionalitat.

Dret a ser tractats d’igual manera sense
diferenciar si ets nen o nena, alt o baix,
gras o prim, el que t’agrada, el que
penses, el lloc on hagis nascut...

Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i
lliure.

Dret a ser cuidats, protegits i que ens ajudin a créixer i ser feliços

Dret a un nom i a una nacionalitat.

Dret a tenir un nom i “ser d’un país”

Dret a una alimentació, habitatge i
atenció mèdica adequats.

Dret a viure en una casa, a menjar i a
que ens curin quan estem malalts

Dret a una educació i atenció especials
Dret a que es tinguin en compte les
per als infants físicament o mentalment
necessitats de cadascú
disminuits.
Dret a comprensió i afecte per part de
les famílies i de la societat.

Dret a ser estimats i compresos

Dret a l'educació gratuita. Dret a
divertir-se i a jugar.

Dret a anar a l’escola a aprendre, a
divertir-nos i a jugar

Dret a atenció i ajuda preferents en cas Dret a que ens ajudin en situacions
de perill.
perilloses
Dret a protecció contra
l'abandonament i l'explotació en el
treball.

Dret a no ser abandonats i a que no ens
facin treballar

Dret a rebre una educació que fomenti
la solidaritat, l'amistat i la justícia entre
tothom.

Dret que ens ensenyin a compartir, a ajudar-nos i a ser persones justes
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Dret a ser tractats d’igual manera sense diferenciar si ets nen o
nena, alt o baix, gras o prim, el
que t’agrada, el que penses, el
lloc on hagis nascut...

Dret a ser cuidats, protegits i que
ens ajudin a créixer i ser feliços

Dret a tenir un nom i “ser d’un
país”

Dret a viure en una casa, a
menjar i a que ens curin quan
estem malalts

Dret a que es tinguin en compte
les necessitats de cadascú

Dret a ser estimats i compresos

Dret a anar a l’escola a aprendre,
a divertir-nos i a jugar

Dret a que ens ajudin en
situacions perilloses

Dret a no ser abandonats i a que
no ens facin treballar

Dret que ens ensenyin a
compartir, a ajudar-nos i a ser
persones justes

5. Materials necessaris per a les activitats
Imatges individuals
Aquestes són les imatges que es fan servir a l’activitat sense estar agrupades. Us les
facilitem per si us poden anar bé en alguna de les activitats.
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats
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5. Materials necessaris per a les activitats

5.2. Detectius dels drets!
Missatge de la Laia
Podeu imprimir aquest full directament per fer-lo arribar als nens i nenes de la vostra
classe

95
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Hola nens i nenes!
Ara que ja coneixeu els vostres drets, us proposo un
repte nou!
Us agradaria descobrir qui es preocupa a la ciutat de
Barcelona de garantir els drets?
Com que un ocellet m’ha dit que sou uns nens i nenes
molt espavilats, us explicaré encara més coses sobre
aquest tema.
A Barcelona hi ha moltes persones que treballen pels
vostres drets.
Les decisions més importants es prenen des de
l'Ajuntament, però com que la ciutat és molt gran i hi viuen moltes
persones, existeixen els districtes, que són "petits ajuntaments"
repartits pels barris de la ciutat. Sabeu per a què serveixen? Hi
podeu anar a preguntar sobre les coses que passen a la ciutat,
proposar millores al barri, demanar informació...
Sabeu com es diu qualsevol persona que viu en una ciutat? Ciutadà
o ciutadana. Vosaltres, les vostres famílies, els vostres amics, sou
ciutadans de Barcelona, sou barcelonins i barcelonines!
Tots els ciutadans i ciutadanes poden participar en la presa de
decisions. L'Ajuntament de Barcelona s’empesca maneres de
fer-ho. De totes les que hi ha, a mi m'agraden molt les consultes
ciutadanes, els consells de barri i el Govern Obert. Sabeu què són?
A vegades, quan l'Ajuntament està pensant a tirar endavant
algun projecte, cal que les persones de la ciutat hi puguin dir la
seva. Alguns cops caldrà que votin, d’altres que diguin el que els
agradaria o que pensin com volen solucionar un problema.
Us recordeu que abans us he dit que les persones que viuen en
una ciutat es diuen ciutadans? Doncs és ben senzill: quan se'ls
consulta alguna cosa es fa una consulta ciutadana. Com es fan
les consultes? Això és una pregunta ben fàcil: amb un procés
participatiu, és clar!
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Quan el consell de districte convoca a la seva seu els veïns i veïnes
perquè es trobin amb els representants de l'Ajuntament, es diu que
fan un consell de barri. Es reuneixen, parlen de les coses que veuen
que fan falta al barri i es posen d’acord en què cal fer. Si us hi fixeu,
a les portes de les cases a vegades hi ha cartells que anuncien el
proper consell de barri. Quan els vegeu ho podeu dir als vostres
pares i decidir si hi voleu anar a dir alguna cosa.
A més a més, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una
web que us permet dir el que penseu, què necessiteu, què no us
sembla bé, què us agradaria: el Govern Obert. Com que és una
pàgina web, no està mai tancada i sempre hi podeu dir la vostra!
Recordeu que, com a infants, el vostre dret a participar està
reconegut i garantit en una llei que es diu la Convenció dels Drets
dels Infants i que va signar l'Assemblea de les Nacions Unides el
20 de novembre de 1989. Aquesta convenció recull els drets dels
nens i nenes que el nostre país, i molts altres, s’han compromès a
respectar.
Penseu que les vostres mares i pares, o altres familiars, coneixen
aquesta llei? Si voleu, els podeu explicar en què consisteix i, si en
voleu saber més, només cal que entreu a la meva web 1 (amb
alguna persona gran) i podreu llegir la documentació que hi ha.
Ja ho veureu, hi ha molta informació, i si em deixeu algun missatge,
també el podran llegir les altres persones que hi entrin. No us sembla
que és molt important que els infants puguem dir el que pensem?
M'agradaria molt saber què teniu a dir de tots els temes que hem
anat tractant, per això us convido a dir-me alguna cosa!

1

http://www.elpregodelsinfants.cat/
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Imatges de l’activitat
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Relació d’imatges dels agents que vetllen pels drets a la ciutat de Barcelona
Aquesta llista us servirà de guia per poder identificar les imatges.
Entitats o agents que
vetllen pels drets

Nomenclatura que es
farà servir amb els nens i
nenes

Ajuntament

Ajuntament

Escola / Mestres

Escola / Mestres

Agents d’ordre públic
i cossos i forces de
seguretat

Policia

Personal sanitari

Metges / Metgesses
Infermers / Infermeres
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Cos de bombers

Bombers / Bomberes

Serveis de neteja públics i
privats

Senyor/a de la neteja

Personal de
l’administració de justícia

Jutge / Jutgessa
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Graella dels drets per donar a l’alumnat
Aquesta llista és la que tenen els i les alumnes. Es fa servir per decidir amb quin dret
està vinculat cada agent.

Amb quin dret creieu que deu estar relacionada la imatge que han representat els
vostres companys/es?
Expliqueu allò què han represetat a la casella que us sembli més adequada.
Atenció, potser una mateixa representació pot anar a més d’un lloc!

Dret a ser tractats igual sense tenir
en compte si ets nen o nena, alt o
baix, gras o prim, el que t’agrada,
el que penses, el lloc on hagis
nascut...

Dret a que ens cuidin, protegeixin
i que ens ajudin a créixer i ser
feliços

Dret a tenir un nom i “ser d’un
país”

Dret a viure en una casa, a menjar i a que ens curin quan estem
malalts

104

5. Materials necessaris per a les activitats

Dret a que es tinguin en compte
les necessitats de cadascú

Dret a ser estimats i compresos

Dret a anar a l’escola a aprendre,
a divertir-nos i a jugar

Dret a que ens ajudin en
situacions perilloses

Dret a no ser abandonats i a que
no ens facin treballar

Dret que ens ensenyin a
compartir, a ajudar-nos i a ser
persones justes
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5.3. Com funciona la ciutat?
Missatge de la Laia
Podeu imprimir aquest full directament per fer-lo arribar als nens i nenes de la vostra
classe

Hola un altre cop!
Quina feinada que heu fet fins ara!
Me la podríeu explicar amb un mural
ben guapo que puguem ensenyar als
representants polítics que tenim a la
ciutat?
Si feu una fotografia d’aquest mural, la
compartirem amb les altres escoles! No
us n’oblideu!
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