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1. Presentació
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un programa educatiu que té
com a objectiu 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.
S’adreça als nens i nenes de 3r, 4t i 5è de primària de les escoles de Barcelona.
El programa té com a finalitat donar a conèixer als infants les institucions polítiques i
de participació ciutadana de Barcelona, i també iniciar-los en processos participatius
basats en la coresponsabilitat i la ciutadania activa.
Per assolir aquestes fites, incideix 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, es vincula a diverses línies de treball que marquen la direcció
de les propostes didàctiques i activitats. Aquests eixos són: el lleure, la solidaritat, la
tecnologia i la llibertat d'expressió, del ser i del fer.
Per tal que la implicació de la canalla sigui activa i de gran importància, l'Ajuntament
de Barcelona encarrega als nens i nenes de les escoles participants la realització del
pregó de les Festes de Santa Eulàlia.
Aquest pregó es construeix cooperativament entre els centres educatius, i és en el
seu contingut on es veuen reflectits els diferents eixos de treball.

1. Veure material complementari “El Dret a la participació a la ciutat de Barcelona”
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2. Consideracions pedagògiques
2.1. Metodologia general i objectius
La metodologia que es proposa és de caire col·laboratiu.
El procés s'inicia quan cada aula escriu una part del pregó. Els textos que es generen
s'envien als nens i nenes d'una altra escola. Quan aquests els reben, els llegeixen, els
completen, els comenten i hi aporten idees fins a conformar nous materials, que es
retornen a l'escola inicial.
Quan els infants que han generat els materials originals reben les propostes
reelaborades pels seus companys i companyes, descobreixen fins on es pot arribar
quan la seva feina es posa en mans d'altres nens i nenes amb ganes de participar.
El projecte persegueix tres grans objectius:
1. Donar veu als infants de la ciutat.
2. Generar el pregó de les Festes de Santa Eulàlia.
3. Reflexionar sobre la ciutat i com els nens i nenes hi participen.
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.
• 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. Fer propostes
constructives que hi tinguin a veure i comprometre's en relació amb el seu
bon ús i la millora contínua.
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2. Consideracions pedagògiques
2.2. Competències
La proposta contribueix al desenvolupament de les competències curriculars –i les
accions que hi estan vinculades– de la següent manera:
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 ofereixen a les escoles a la pròpia seu de districte.
• Capacitat d’expressió en llenguatge poètic de diferent índole en la resolució
dels reptes poètics.
• Capacitat d’expressió de les idees pròpies mitjançant tècniques audiovisuals.
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:
• 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 millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
• Capacitat de síntesi dels aprenentatges adquirits i de fer-los propers a la
realitat que els envolta i al seu 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.
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2. Espais de participació de la ciutat
Competència de coneixement i interacció amb el món físic:
• Identificació, en el seu entorn més proper, dels elements de participació de
la ciutat.
• Compromís amb les accions que ells mateixos han decidit que són una bona
aportació per participar més en el seu entorn.
Competència social i ciutadana:
• Desenvolupament d’habilitats per exercir la ciutadania activa i valorar
positivament la participació ciutadana, el compromís i la coresponsabilitat.
• Coneixement de 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 sobre les necessitats i els interessos de les persones que viuen a
Barcelona, contrastada amb les eines i equipaments que l’Ajuntament posa
al seu abast, i realització de noves propostes que els siguin més properes
• Reflexió en relació a les necessitats i els interessos de les persones que viuen
a Barcelona; contrastant 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. Espais de participació de la ciutat
2.3. Continguts
Per assolir aquests objectius i les competències mencionades, caldrà treballar els
següents continguts:
Què han de saber:
• 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, etc.
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:
• Investigar sobre l’oferta de recursos i activitats participatives que tenen a la
seva disposició.
• Reflexionar sobre com és la seva relació amb la ciutat, quins són els espais de
participació de què poden disposar, quines eines posa al seu abast la ciutat
per poder participar, com els agradaria que fos el seu entorn...
• 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 a la ciutat.
• Pactar i acordar les idees clau i els missatges que volen fer arribar a
l’Ajuntament de Barcelona a través del pregó.
• Comunicar-se de forma respectuosa amb els companys i companyes a
l’aula, a les sortides i a través del web.
• Identificar i valorar els elements que faciliten una convivència respectuosa,
no discriminatòria i sensible a la diversitat.
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2. Espais de participació de la ciutat
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 emprendre les activitats amb interès i com a
font d’aprenentatge i diversió.
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3. Seqüenciació de les activitats
Després de la fase inicial en la qual els nens i nenes ja han descobert els drets que
tenen i quins espais o entitats es preocupen de tenir-ne cura, arriba el moment de
crear el pregó.
Les fases que s'inicien a partir d'aquesta segona part són les següents:
1. Treball a les aules i a través del blog per a la creació del pregó.
2. Trobada de les escoles per a l’acte públic de lectura del pregó.
3. Elaboració de la memòria visual per traslladar les inquietuds dels infants als i
a les representants polítics del districte.

Aquesta guia didàctica va dirigida als i a les mestres de les escoles que participen en
el programa i recull l’explicació de la tercera fase del procés.
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3. Seqüenciació de les activitats
3.1. Calendari de les activitats de creació del pregó

11 gener 15 gener

ESCOLES:
Creen la
primera
estrofa

17 gener

L'Oficina
Tècnica
envia les
estrofes a
les aules
corresponents

18 gener 22 gener

ESCOLES:
Completen
les estrofes
rebudes
d'altres aules

24 gener

L'Oficina
Tècnica
envia les
estrofes
"completades"
a les aules
corresponents
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25 gener 29 gener

1 febrer 5 febrer

ESCOLES:

L'Oficina
Tècnica
confecciona
el pregó

Escullen
l'estrofa
definitiva

7 febrer

L'Oficina
Tècnica
envia el
pregó a les
escoles

A partir del 8
de febrer

ESCOLES:
Preparen la
lectura del
Pregó

3. Seqüenciació de les activitats
3.2. Activitats
Les tres activitats que permeten crear el pregó són les següents:

a) Què volem dir?
Aquesta activitat va dirigida a detectar aquelles “coses” que als nens i nenes els
agradaria millorar del seu entorn, pensar com les solucionarien i a què es comprometrien
perquè perdurés la solució.
b) Buscant solucions!
En aquesta proposta caldrà que els infants que reben les “coses a millorar” d'una
altra aula pensin com podrien solucionar-les i quins compromisos assumirien per a què
perdurés el canvi.
c) Totes les estrofes ens agraden molt!
Aquesta dinàmica permet escollir l'estrofa que més els agrada, completar-la,
comentar-la... fins a obtenir una estrofa del pregó de la qual tota la classe es senti
orgullosa i senti que hi ha participat.
Totes les activitats tenen una durada aproximada d’una hora. Si per algun motiu no
es disposa del temps per fer-les, es pot fer només la primera i la segona (i deixar la
tercera com a opcional).
Des de l’organització se suggereix que es distribueixin les activitats al llarg del mes de
gener.
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4. Activitats
4.1. Què volem dir?
Material:
- Papers A5 amb exemples de categories2
Objectiu:
- Generar una estrofa que inclogui la detecció d'algun fet que els sigui
proper –vinculat als eixos de treball– i que els agradaria canviar. A partir
d'aquí, generar una proposta per millorar-lo i un compromís que hi estigui
relacionat.
Motivació:
- Veure el vídeo resum de l'activitat o el del web de l'Ajuntament que se
n'ha fet ressò http://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/ca/actualitat/
els-nens-prendran-la-paraula-per-santa-eulzalia
Preparació de l'activitat:
- Anoteu en fulls A5 o a la pissarra diferents aspectes de l'eix de treball
sobre els quals caldrà que els nens i nenes rumiïn.
- Us donem alguns exemples per si us poden ser útils:
- Lleure:
• On m'agrada jugar
• Què m'agrada fer amb la família quan tenim vacances
• Què puc fer a la ciutat per no avorrir-me

2. Veure exemples a la descripció de la dinàmica de l'activitat
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4. Activitats
- Solidaritat:
• Quan ens cal ajuda
• Quins problemes hi ha al barri, a la ciutat, al món
• Com podem ajudar les altres persones
- Tecnologia:
• Per a què serveix la tecnologia
• Quina tecnologia sé fer servir
• Com faig servir la tecnologia per participar a Barcelona
- Llibertat d'expressió, de ser i de fer:
• Com podem fer saber el que pensem a les altres persones
• Quines coses fem cada un/a de nosaltres d'una manera diferent
• Com podem dir el que pensem a Barcelona
Dinàmica de l'activitat:
1.Poseu els cartells amb les categories del tema que heu de treballar3.
2. Feu preguntes als nens i nenes que els ajudin a fer una pluja d'idees
que tingui a veure amb el tema que treballeu. L'objectiu és detectar
algun aspecte de la ciutat que els agradaria canviar.
Us en proposem algunes per si us poden ser d'interès:
- Lleure:
• On us agrada jugar amb els vostres amics i amigues quan no sou a
l'escola?
• A on us agrada anar amb la família quan teniu estones lliures per
passar-ho bé?
• Què demanaríeu a l'Ajuntament per poder gaudir del vostre temps
lliure?

3. El trobareu a l'annex.
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4. Activitats
- Solidaritat:
• Com podem ajudar les altres persones? Què creieu que poden
necessitar?
• Us fa falta que us ajudin alguna vegada? Quan? Com?
• A qui podríeu ajudar de la ciutat de Barcelona? Com ho faríeu?
- Tecnologia:
• Qualsevol invent podria considerar-se tecnologia; quins elements
tecnològics coneixeu?
• Quan feu servir la tecnologia? En què us ajuda?
• De quina manera podeu participar a la ciutat de Barcelona fent
servir la tecnologia?
- Llibertat d'expressió, de ser i de fer:
• De quina manera us podeu expressar?
• Com sabeu si estan tristes les vostres amigues i amics?
• Com us agradaria dir-li a l'alcaldessa les coses que penseu, el que
voleu fer, el que us agrada, el que canviaríeu...?
3. Escolliu amb els infants quina de les propostes que han sortit els
agradaria dir al pregó.
Per exemple:

"Ens agrada jugar als parcs però
n'hi ha molt pocs a prop de casa".
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4. Activitats
4. Penseu conjuntament quines propostes permetrien solucionar allò que
els agradaria millorar, el que somien.
Aneu anotant-les a la pissarra.
Per exemple:

"Que hi hagi més zones verdes per
jugar a cada barri".

5. Un cop fet, rumieu amb les nenes i els nens a què caldria que es
comprometessin si el que demanen es fes realitat. Quines responsabilitats
haurien d'assumir per tal que es mantinguessin els canvis o s'anessin
millorant a mesura que passa el temps.
Aneu anotant-les a la pissarra.
Per exemple:

"Que els gossos no hi fessin caca

"Vigilaríem que no es trenquessin

o recolliriem les caques de gos"

les plantes"

"Aconseguiríem

que

les

zones

verdes no estiguessin brutes"
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4. Activitats
6. Poseu als nens i nenes en grups de tres. Demaneu que escriguin una
estrofa que incorpori:
• la demanda que tenen
• alguna de les solucions que han sortit
• algun dels compromisos que han pensat
Per fer-ho més fàcil, podeu escoltar la cançó de Marrameu torra
castanyes. També en podeu copiar una estrofa a la pissarra.
Recordeu que teniu material complementari amb indicacions de com
fer les estofes 4.

"Volem que hi hagi zones verdes,
per poder-hi anar a jugar;
si n'hi hagués quatre per barri,
tots les podríem provar.
Les cuidarem molt,
netejarem molt,
i a cada barri,
hi jugarem tots!"

4. Us l'adjuntem com a annex i també el podeu trobar al web.
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4. Activitats
7. Recolliu les estrofes i escolliu la que voleu fer arribar a una altra aula5.
Si voleu, podeu escriure un text de part de la vostra classe per als nens i nenes que
rebran les estrofes.
Envieu un correu a l'Oficina Tècnica indicant el nom de l'escola, la persona referent
de la classe i el grup que ha fet l'estrofa a prego@elpregodelsinfants.cat

!

Per tal de poder enviar les estrofes al més aviat possible i que cada escola
només rebi un sol correu amb les dues estrofes que li pertocaran, us agrairem
que us cenyiu als terminis d'entrega que s'han determinat.

5 . Ho fa l'Oficina Tècnica segons els canvis que trobareu a l'annex.
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4. Activitats
4.2. Buscant solucions!
Material:
- Impressions de les estrofes que provenen d'altres escoles. Una per cada
quatre infants. (Imprimiu-ne tantes com calgui perquè n'hi hagi de les
dues que heu rebut. En cas de ser 24 nens i nenes a classe, tres de cada
estrofa.)
Objectiu:
- Completar una estrofa des de la "detecció d'algun aspecte de la ciutat
que els agradaria canviar" (identificat per una altra escola) fent una
proposta de millora i un compromís.
Motivació:
- Llegir als nens i nenes el correu que enviarà la Laia amb les estrofes que
cal que completeu.
Dinàmica de l'activitat:
1. Poseu els i les alumnes en grups de quatre.
2. Escriviu a la pissarra els dos primers versos de les estrofes a completar.
3. Repartiu un full a cada grup de quatre amb els dos primers versos que
cal que completin.
4. Demaneu que pensin una possible solució per respondre a l'aspecte a
millorar que se'ls planteja.
5. Un cop cada grup ha escrit el seu text, passeu el text a un altre grup.
Decidiu si us interessa que se'ls intercanviïn entre els que treballen el
mateix text inicial o un altre.
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4. Activitats
6. Demaneu que pensin a què es comprometrien per mantenir o millorar
la solució si es convertís en realitat.
7. Un cop cada grup ha escrit el seu text, passeu el text a un altre grup i
demaneu que il·lustrin el que diu el text.
8. Recolliu les estrofes i escolliu les que voleu que es retornin a l'aula d'on
provenien.6
Si voleu, podeu escriure un text de part de la vostra classe per als nens i nenes que
rebran les estrofes.
Envieu un correu a l'Oficina Tècnica indicant el nom de l'escola i el grup que ha fet
l'estrofa a prego@elpregodelsinfants.cat.

!

Per tal de poder enviar de retorn les estrofes a l'escola originària al més
aviat possible i que cada escola només rebi un sol correu amb les dues
estrofes resultants, us agrairem que us cenyiu als terminis d'entrega que s'han
determinat.

6.Ho fa l'Oficina Tècnica segons els canvis que trobareu a l'annex.
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4. Activitats
4.3. Totes les estrofes ens agraden molt!
Material:
- Impressions de les estrofes que han completat altres escoles.
- Impressions de l'estrofa que vau fer vosaltres (o de totes les que vau fer
a la classe).
- Gomets de dos colors diferents: uns seran per dir "m'agrada molt" i els
altres per dir "m'agrada però hi canviaria alguna cosa".
Objectiu:
- Escollir l'estrofa que volen incorporar al pregó.
Motivació:
- Llegir als nens i nenes el correu que us enviarà la Laia amb les estrofes
que us retornen les altres escoles.
Dinàmica de l'activitat:
1. Pengeu les estrofes per la paret de l'aula o poseu-les sobre diferents
taules.
2. Demaneu als infants que es moguin per la classe i llegeixin totes les
estrofes.
3. Repartiu a cada nen o nena gomets de dos colors diferents (ajusteu-ho
al nombre d'estrofes que hàgiu imprès).
Expliqueu-los que uns seran per dir "m'agrada molt" i els altres per dir
"m'agrada però hi canviaria alguna cosa".
4. Demaneu que enganxin els gomets als fulls de les estrofes per poder
saber quina agrada més a tota la classe.
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4. Activitats
5. Comenteu el resultat i acabeu escollint l'estrofa que us agrada més
perquè es pugui incorporar al pregó.
Si voleu, hi podeu fer petites modificacions.
6. Recolliu les estrofes i escolliu les que voleu que s’incorporin al pregó.7
Envieu un correu a l'Oficina Tècnica indicant el nom de l'escola i el grup que ha fet la
tria a prego@elpregodelsinfants.cat.

!

Per tal de poder confeccionar el pregó i fer-vos arribar la versió final al més
aviat possible perquè pugueu preparar l'acte de lectura, us agrairem que us
cenyiu als terminis d'entrega que s'han determinat.

De cara a l'acte de lectura del pregó és important destacar el següent:
• No tots els nens i nenes poden llegir el pregó des de l'escenari i per això
caldrà escollir representants que recitin les diferents estrofes.
•Hi haurà parts de l'acte en què tots els nens i nenes participaran conjuntament.
• La incorporació de les estrofes al pregó es farà atenent les necessitats
generals del text final.
• Es farà arribar informació més específica de l'acte de lectura a mesura que
se'n concretin els detalls.

7. Ho fa l'Oficina Tècnica.
22

23

