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1. El manifest
Entrem a la fase final del projecte d’enguany. Un cop celebrada la Festa de
Santa Eulàlia, focalitzem la feina als districtes de Barcelona.
Aquesta part persegueix tres grans objectius:
• Generar el manifest de la nostra Seu de Districte.
• Reflexionar respecte a la importància de la participació i de transmetre
peticions a organismes oficials.
• Analitzar els espais destinats al lleure que hi ha al districte.
• Fer propostes i suggeriments en relació a com els agradaria que fos el
nostre barri.
El manifest és un document en el qual una persona o col·lectiu exposa, en línies
generals, les seves inquietuds, intencions, propostes, motivacions o punts de
vista.
Aquests textos normalment es componen de quatre apartats diferenciats:
• Inici: Una presentació de qui som i perquè fem aquest manifest.
• Exposició: Tot allò que volem fer arribar.
• Conclusió: Un breu resum de què volem transmetre molt sintetitzat.
• Agraïment: Un breu agraïment pel temps i l’atenció prestada als nostres
interlocutors.
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2. Seqüenciació de la creació del manifest
Les següents activitats ens serviran per realitzar la part més important del manifest:
el contingut.

2.1. Obrim la bústia!
Material:
• Bústia de suggeriments (realitzada a les sessions a l’aula, guia 1)
Objectiu:
• Extreure reflexions i suggeriments per crear el contingut del nostre
manifest.
Motivació:
• Fer viure a l’infant la importància de llegir aquestes demandes per tal que
tinguin impacte directe al seu dia a dia.
Dinàmica de l’activitat:
• Feu una rotllana i un alumne es col·loca al mig i buida el contingut de la
bústia. Agafa una de les anotacions i la llegeix en veu alta. (podeu repartir el
contingut de la bústia i fer grups al vostre criteri)
• La resta de companys proposen maneres de dir el que ha llegit de maneres
diferents i, qui diu una d’aquestes propostes l’apunta a la pissarra.
• Quan hi ha tres propostes a la pissarra, es voten i, la més votada és la que
anirà a parar al manifest.
• La nena o el nen que l’hagi feta, anirà al mig i es repetirà l’acció.
• Un cop acabat el contingut de la bústia, es debat si cal transmetre alguna
cosa més a les autoritats polítiques i si és el cas, s’apunta amb les frases
escollides.
EXTRA: Pel dia de la visita a la Seu del Districte, és necessari que faciliteu
com més aviat millor les preguntes que voleu realitzar al representant polític
que us atendrà per tal que pugui preguntar a les àrees responsables i us
pugui donar la informació correcta. Podeu aprofitar la dinàmica per anotarles.
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Perquè tots els materials pel manifest siguin compatibles entre escoles, podeu
consultar els anteriors manifestos al web del pregó.
Si a més esteu inspirats i voleu proposar-nos un inici, una conclusió i un apartat
d’agraïment, serà genial!
Tot el material generat i recollit, així com fotografies i elements durant la feina a l’aula,
l’heu d’enviar per correu electrònic a l’oficina tècnica (prego@elpregodelsinfants.
cat) i indiqueu el nom de l’escola, la persona referent de la classe i el grup que ha
fet les aportacions. Amb tot el que envieu muntarem el manifest definitiu i us el
farem arribar tot indicant què heu de llegir cadascú.

2.2. Enviem propostes!
En el cas que no féssiu la bústia durant les activitats a l’aula de la guia 1, no patiu,
podeu realitzar la mateixa activitat canviant pocs aspectes:

Material:
• Targetes blanques
Dinàmica de l’activitat:
• Feu una rotllana i repartiu targetes blanques a cadascun. (podeu fer-ho en
grups com s’ha dit al punt 2.1)
• Els nens i nenes pensen i escriuen en la targeta propostes i temes
relacionats amb els jocs i els espais de joc que hi ha al seu barri que els
agradaria dir a les autoritats polítiques.
• Quan algun o alguna en té, salta al mig i la diu en veu alta. I ràpidament un
company o companya aixeca la mà i diu una frase tal com li diria en persona
al representant polític i s’apunta a la pissarra. El que la diu va al centre i, si no
té cap escrit a la targeta, escull a algú que sí que en tingui.
• Quan hi ha tres propostes a la pissarra, es voten i, la més votada és la que
anirà a parar al manifest.
• La nena o el nen que l’hagi feta, anirà al mig i es repetirà l’acció fins a tenir
les que cregueu oportunes.

RECORDATORI: Podeu proposar si voleu inicis, conclusions i agraïments.
Recordeu també de la generació de les preguntes.
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