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1. Presentació
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un projecte educatiu per a 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
Pregó té com a objectiu iniciar els infants en processos participatius basats en la
corresponsabilitat i la ciutadania activa i fer conèixer les institucions polítiques i de
participació ciutadana de Barcelona. Així mateix, incideix en la importància dels valors
com la convivència i la participació a la ciutat, i potencia la implicació de l’alumnat en la
millora del seu entorn.
El tema que vehicula tota la proposta aquest any és la mobilitat, la sostenibilitat i
l’impacte que pot tenir en la qualitat de l’aire de la nostra ciutat i de la salut de la
ciutadania.
Per fer-ho, els infants hauran de mapar l’entorn del seu centre educatiu i combinar la
mirada local del seu barri amb la global de tota la ciutat. Amb aquesta activitat
s’estimularà l’anàlisi i la reflexió sobre la manera com es mouen a la ciutat, quines
accions poden fer que afavoreixin la sostenibilitat, i l’impacte que això té en la seva salut
i en la qualitat de l’aire.
El procés acaba quan els infants que han participat en l’activitat assumeixen
compromisos per canviar el seu comportament i ajudar a transformar el del seu voltant.
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2. Consideracions pedagògiques
2.1. Metodologia general i objectius
La metodologia proposada per a l’elaboració del pregó parteix de l’anàlisi de l’entorn
proper dels infants i de com s’hi mouen. Això farà que hagin d’observar el seu entorn
amb una mirada crítica, analitzar el seu comportament a l’hora de moure’s i prendre
partit per un tipus de mobilitat.
Tal com s’ha fet en edicions anteriors, aquest treball orientat a la sensibilització es
combina amb reptes literaris que permetran elaborar un pregó de qualitat, tant des del
punt de vista estètic com pel que fa al contingut.
Amb aquest plantejament pedagògic, les activitats queden immerses en el currículum
escolar i tenen una vinculació directa amb el desenvolupament de les competències
bàsiques del pla educatiu.
Els objectius que segueix aquesta proposta són els següents:
●

Analitzar quins serveis ofereix la ciutat per garantir una mobilitat més sostenible.

●

Veure quines accions concretes es porten a terme per fer una ciutat més
saludable.

●

Prendre consciència de l’impacte del propi comportament en la mobilitat i la
sostenibilitat de la ciutat.

●

Experimentar la corresponsabilitat pel que fa a la mobilitat a la ciutat, al seu
impacte en la qualitat de l’aire i la construcció de la ciutat que volen.
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2.2. Competències curriculars
Les activitats proposades per desenvolupar a l’aula abans de l’encàrrec del pregó ens
serveixen per treballar els drets i els deures i fomenten el diàleg entre els i les alumnes.
Són una eina per descobrir els principis de la Convenció dels Drets dels Infants i 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. En els 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 i lingüístiques i les
específiques centrades a conviure i habitar el món.
En l’elaboració dels decàlegs que es llegiran a cada districte, es treballarà la
competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i la competència social i
ciutadana. A més, aquests decàlegs permetran reflexionar sobre tot el procés portat a
terme durant el programa didàctic i mostrar l’aprenentatge de l’alumnat als i les
representants municipals.
En el següent quadre trobareu les competències assignades a cada una de les fases
del projecte.
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Reptes
poètics

Sessió de
treball a
l’aula 1

Sessió de
treball a
l’aula 2

Sessió de
treball a
l’aula 3

Redacció
dels
decàlegs

Lingüística i
audiovisual

X

X

X

X

X

Artística i cultural

X

X

X

X

Tractament de la
informació i
competència digital

X

X

X

Aprendre a
aprendre

X

X

X

Comunicatives

Metodològiques

Personals

Conviure i habitar el
món

Autonomia i
iniciativa personal

X

X

X

X

Coneixement i
interacció amb el
món físic

X

X

X

X

X

Social i ciutadania

X

X

X

X

X

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

Adquisició d’habilitats per a la redacció del pregó i els decàlegs de districte al
voltant dels diferents eixos de treball.

●

Capacitat d’exposició oral i d’expressió dels seus interessos i inquietuds, tant en
la lectura del pregó com en la dels decàlegs a les seus de districte.

●

Capacitat d’expressió per generar les propostes que sorgeixen de les activitats
a l’aula i per utilitzar el llenguatge poètic en la solució dels reptes poètics.

●

Capacitat d’expressió de les idees pròpies mitjançant tècniques audiovisuals.

Competència de consciència artística i expressió cultural:
●

Capacitat per plasmar gràficament del treball realitzat, a través de les activitats
prèvies al pregó.
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Competència del tractament de la informació i competència digital:
●

Capacitat d’observació, reflexió i anàlisi per fer cadascuna de les activitats i per
extreure conclusions que permetin elaborar el pregó i els manifestos. decàlegs.

Competència d’aprendre a aprendre:
●

Capacitat de recerca per trobar referents literaris per a la resolució dels reptes
poètics.

●

Anàlisi del present, relacionant cadascuna de les informacions que es donen en
les activitats prèvies a l’encàrrec del pregó amb tot allò que senten a casa o als
mitjans de comunicació.

●

Capacitat de síntesi dels aprenentatges assolits, a l’hora d’elaborar propostes de
participació.

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:
●

Capacitat de relacionar el que es treballa a l’aula amb les notícies i el que es
comenta al seu voltant vinculat amb la mobilitat i la qualitat de l’aire.

●

Capacitat per Identificarció de les entitats, organismes i persones que treballen
en la salvaguarda del dret a viure en un entorn saludable.

●

Compromís amb les accions que ells i elles mateixos han proposat per participar
més del seu entorn.
.

Competència social i ciutadana:
●

Desenvolupar habilitats per exercir la ciutadania activa i valorar positivament la
participació ciutadana, el compromís i la corresponsabilitat.

●

Anàlisi sobre l’impacte de l’entorn, tant física com social en una vida saludable.

●

Reflexió sobre l’impacte de les nostres accions en l’entorn.
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2.3. Continguts
Per tal d’assolir aquests objectius i les competències especificades, caldrà treballar els
continguts següents:
Què han de saber:
●

Que existeix un marc legal on es regulen els drets dels infants, la Convenció dels
Drets dels Infants, i que aquest any se’n celebra el 30è aniversari.

●

Que aquesta norma diu que els infants són ciutadans i ciutadanes de ple dret i
que els reconeix la capacitat de participar en els assumptes que els incumbeixen.

●

Quins son els elements que permeten una bona mobilitat a la ciutat i com aquest
afavoreixen un entorn més saludable i sostenible.

●

Quines institucions, entitats, sistemes organitzatius, referents, espais i recursos
posa Barcelona al servei dels ciutadans i ciutadanes per millorar la mobilitat, la
sostenibilitat i la qualitat de l’aire.

●

Què poden proposar i fer els nens i nenes per millorar la seva participació en la
transformació del seu entorn més proper.

Què han de saber fer:
●

Recollir informació relacionada amb la mobilitat, la sostenibilitat i la qualitat de
l’aire.

●

Reflexionar sobre com és la seva relació amb la ciutat i com poden contribuir a
crear un entorn saludable.

●

Identificar diferents accions que poden fer per millorar la qualitat de vida.

●

Pactar i acordar les idees clau i els missatges que volen fer arribar a l’Ajuntament
a través del pregó i dels decàlegs de districte.

●

Identificar i valorar els elements que faciliten una convivència respectuosa, no
discriminatòria i sensible a la diversitat.

●

Comunicar-se de manera respectuosa amb els companys i companyes a l’aula,
a les sortides i a través del web.

●

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

Quina actitud han de tenir per fer-ho:
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●

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

●

Participativa en l’aportació d’idees.

●

Respectuosa amb tots els suggeriments i les idees dels companys i companyes.

●

Creativa per a la generació de propostes participatives.

●

De compromís amb els pactes a què arribin per millorar els drets de les persones
que viuen, treballen o visiten Barcelona.

●

De motivació per assolir els reptes i emprendre les activitats amb interès i com a
font d’aprenentatge i diversió.

3. El programa d’activitats
El programa d’activitats preveu diferents fases en el procés de creació del pregó:

Preparació
Durant aquesta fase els infants treballaran a l’aula per tal de:
●

Reflexionar sobre la idea que tenir un entorn saludable és un dret fonamental.

●

Elaborar propostes concretes per millorar l’accés dels infants a l’exercici d’aquest
dret.

●

Apropar-se al llenguatge poètic.

Trobada de les escoles
En aquesta trobada l’alcaldessa encarrega als nens i nenes que elaborin el pregó de les
Festes de Santa Eulàlia.

Redacció del pregó
Després de la trobada amb l’alcaldessa, els infants treballaran a l’aula i a través del blog
per escriure el pregó.

Lectura del pregó
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El dia 7 de febrer es farà la trobada de les escoles participants en l’acte públic de lectura
del pregó.

Redacció dels decàlegs
A mesura que s’hagi anat treballant a les aules, els infants hauran generat propostes
concretes i centrades en el seu districte. Aquestes propostes quedaran recollides en un
decàleg que es llegirà a cada una de les seus de districte corresponents.

Lectura dels decàlegs
Es farà una darrera trobada a cada districte. Allà, la regidora o regidor corresponent
rebrà els centres educatius de la zona, els mostrarà com s’han treballat les demandes
que van fer els companys i companyes de l’any passat i escoltarà el decàleg d’aquest
any.
Visualitzeu el calendari que rebreu i que podeu descarregar al web del programa:
elpregodelsinfants.cat
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4. Seqüència d’activitats
La participació de les escoles al programa del Pregó dels Infants es porta a terme des
del mes d’octubre fins al mes d’abril, desglossada en diferents moments.

4.1. Activitats
Les tres activitats que es desenvolupen a l’aula abans de l’encàrrec del pregó
permeten reflexionar sobre el dret a un entorn saludable i com l’alumnat l’exerceix a
casa, a l’escola i a la ciutat a partir de com es mou, i fent accions que incideixin en la
millora de la qualitat de l’aire.
En cada sessió es treballa una temàtica concreta utilitzant dinàmiques d’anàlisi i reflexió
conjunta. Les conclusions que es generin esdevindran eines per elaborar el pregó i els
decàlegs.

4.2. Els reptes poètics
Aquesta proposta consisteix en un taller de creació literària que es desenvolupa al llarg
de tot el programa i que té com a objectiu donar continuïtat al treball dels llenguatges
poètics. Durant els mesos d’octubre i novembre, s’envia quinzenalment un repte poètic
a les escoles (hi ha una guia didàctica elaborada específicament per a aquesta activitat).
Cada sessió té una durada de resolució d’una hora aproximadament i totes segueixen
una estructura comuna:
●

Dues endevinalles que condueixen els nois i noies a descobrir un dels eixos del
tema del pregó.

●

Una activitat que treballa algun tipus de llenguatge poètic (onomatopeies,
cal·ligrames, metàfores...).

●

Una proposta perquè els nens i nenes generin un text o un poema visual amb
els conceptes que s’han treballat en el repte.

Així mateix, alguns dels reptes inclouen poemes complementaris amb la finalitat
d’aprofundir tant en el llenguatge literari com en la lectura de textos poètics. Aquesta
dinàmica de treball permet que els infants tinguin més competència literària en el
moment de crear el pregó.
Un cop els nens i nenes resolen un dels reptes proposats, el professor o professora fa
arribar a l’oficina tècnica una mostra, consensuada amb la classe, de les creacions
elaborades.
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El fet de poder compartir els seus treballs amb els nens i nenes d’altres escoles, i també
amb la família i els amics i amigues, a través del web del Pregó dels Infants, genera
sensació de comunitat des del primer moment.
Arribats a aquest punt, ja estem preparats i preparades per rebre l’encàrrec de
l’alcaldessa per fer el pregó de les Festes de Santa Eulàlia.
Recomanem que les activitats de la primera fase del Pregó s’organitzin segons el
calendari.
Visualitzeu el calendari que rebreu i que podeu descarregar al web del programa:
elpregodelsinfants.cat
Nota: Aquesta és una proposta que cada docent pot adaptar al seu context i interessos.
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5. Activitats
5.1. Prèvia de la sessió 1
5.1.1. Objectius
●

Introduir la narrativa als infants

●

Presentar els cinc temes que hauran d’investigar

5.1.2. Estructura de la sessió
Seqüenciació de la sessió
La sessió està formada pels següents moments:
Moment 1: Presentació del projecte i introducció de la narrativa.
Moment 2: Presentació dels temes a investigar.
Breu descripció de la sessió
Aquesta estona de treball previ a la primera sessió serveix com a motivació de tota
l’experiència de treball a l’aula. Hi ha una carta enviada per una persona de la regidoria
de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona que ha llegit els manifestos del curs anterior i
proposa als infants d’aquest any que l’ajudin a treballar la mobilitat, la sostenibilitat i la
qualitat de l’aire a la ciutat.
Tot seguit s'assigna a cada infant un tema i se li dona un full on s’explica com analitzar
què passa al seu voltant. Disposen d’una setmana per fer aquesta recerca.
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5.1.3. En dos moments
Moment 1: Presentació del projecte i introducció de la narrativa.
-

Material:
Una còpia de la “Carta de presentació” per al professorat.

-

Desenvolupament:
S’introdueix la narrativa del projecte llegint la carta on una persona de la regidoria
de mobilitat convida els infants a investigar sobre el tema del pregó d’aquest any.
Després aquesta carta es pot penjar en algun lloc visible de l’aula.

Moment 2: Presentació dels temes a investigar.
-

Material:
Una còpia de la “Temàtica a treballar” per a cada infant.
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-

Desenvolupament:

Cada infant rep un full d’un dels cinc temes que s’han d’investigar on es mostren tres o
quatre aspectes que s’han d’observar perquè l’infant els pugui valorar. Es diu que tenen
una setmana per valorar com a mínim tres o quatre situacions diferents de cada aspecte.
Els temes que es treballaran són els següents:
1. Moure’s en bicicleta i transport públic
2. Voreres, camins escolars i passos de vianants
3. Densitat de cotxes, aparcaments de cotxes, vehicles elèctrics i
benzineres
4. Papereres, contenidors i deixalles
5. Zones verdes, llocs on trobar-se i espais per jugar

5.1.4. Material de treball
- Full de carta de presentació (moment 1)
- Full de temàtica a treballar (moment 2)
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5.2. Sessió 1
5.2.1. Objectius
●

Detectar punts clau referents a la mobilitat i la contaminació que hi ha al voltant
del centre i anotar-los en un mapa del barri.

●

Contrastar la informació en grup i reflexionar sobre la importància de la
mobilitat sostenible.

5.2.2. Estructura de la sessió
Seqüenciació de la sessió
La sessió està formada per les següents activitats:
Activitat 1: Presa de decisions (20’)
Activitat 2: Contrast de la informació (10’)
Activitat 3: Mapatge (10’)
Activitat 4: Reflexió (20’)
Breu descripció de la sessió
La sessió comença amb una dinàmica de presa de decisions amb referència a la
mobilitat, la sostenibilitat i la qualitat de l’aire. Els infants es posen en la situació d’un
regidor o regidora de l’Ajuntament i han de decidir si duen a terme un seguit d’accions.
Es formen grups segons la temàtica que han treballat fora de l’escola. Després fan una
dinàmica que els permetrà contrastar la informació obtinguda i posen tota aquesta
informació en un mapa del barri que quedarà en un lloc ben visible.
La sessió s’acaba amb una activitat per grups on es comparteix la informació i les
reflexions que s’han fet durant el treball anterior.

5.2.3. Activitats
Activitat 1: Presa de decisions (20’)
-

Material:
Una còpia de l’“Activitat presa de decisions” per a cada grup
Una còpia del full “Preguntes activitat presa de decisions”
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-

Desenvolupament:
Aquesta activitat ens serveix per fer reflexionar l’alumnat sobre la importància de
fer un bon buidat de la informació abans de prendre decisions importants.
Es formen grups en funció del tema que han treballat al llarg de la setmana. Cada
grup rep un full on podran apuntar quina decisió prendran en cada cas.
El mestre o la mestra formula una pregunta i deixa als grups que, en secret, triïn
la resposta que creguin més oportuna, intentant pensar quina de les decisions
dona una millor resposta a les necessitats de la ciutadania i els permetrà obtenir
més bona puntuació. Les preguntes i les seves respostes són al full “Preguntes
activitat presa de decisions”.
Un cop tothom ha triat la seva resposta, s’explica el resultat i cada grup s’anota
els punts que ha aconseguit (positius o negatius) amb la seva decisió.
L’activitat s’acaba quan s’han formulat totes les preguntes. Es compten tots els
punts obtinguts i es mira la valoració obtinguda.

Activitat 2: Contrast de la informació (10’)
-

Material:
Una còpia del “Punts clau per temàtica” per a cada grup.
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-

Desenvolupament:
Seguim treballant amb els mateixos grups que en l’activitat anterior. Cada grup
emplena el full que correspon als aspectes del tema que ha investigat. Cada una
d’aquestes targetes té tres files amb espais perquè els infants puguin fer la
valoració.
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Els nens i nenes han de buidar als fulls tota la informació que han trobat. Per ferho, miraran quants punts de cada color tenen al seu full i els aniran afegint al full
de grup. A sota de cada una de les targetes hi haurà uns espais per afegir
informació que ajudi a entendre-ho.
Així doncs, al final de la dinàmica cada grup farà una valoració molt general dels
aspectes que ha treballat i obtindrà una sèrie d’informacions concretes d’aquest
aspecte.

Activitat 3: Mapatge (10’)
-

Material:
Una còpia de “Mapes per barri” per a tota la classe.

Una còpia del “Full d’accions concretes” per a cada grup.
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-

Desenvolupament:
Preparació: Abans de començar és necessari que el professorat busqui al
document “Mapes per barri” els fulls que corresponguin a la zona del voltant
de la seva escola i els imprimeixin. El mapa resultant es penjarà en un lloc
visible de l’aula.
Cada grup rep unes targetes dels aspectes que han investigat i uns gomets de
tres colors: verd, groc i vermell. Tot seguit identifica cada targeta amb el nom que
correspon al lloc concret que s’ha analitzat i hi enganxa un gomet de color segons
la valoració que hagi fet:
●
●
●

Verd: tot és correcte
Groc: hi ha coses a millorar
Vermell: no funciona correctament

L’objectiu és col·locar al mapa tota la informació que han observat com a grup.
Un cop hagin omplert totes les targetes, les enganxaran al lloc que correspongui
del mapa. Pot ser que, en algun cas (per exemple, en el cas dels carrils bici),
calgui dibuixar alguna cosa sobre el mapa. Llavors ho faran abans de posar la
seva targeta.
Quan tothom ha posat les seves targetes, es passa a la següent activitat.
Activitat 4: Reflexió (20’)
-

Material:
Una còpia de “Buidat general” per a cada grup,
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-

Desenvolupament:
Es creen grups de manera que hi hagi algun nen o nena de cada un dels temes.
Cada grup rep un full on hi ha tots els aspectes que s’han observat.
Els infants han de pintar els quadrats del color que hagi resultat més habitual en
les respostes obtingudes sobre aquell aspecte. També hauran d’explicar a la
resta un exemple de cada un d’aquests aspectes. D’aquesta manera tindrem la
situació global del barri en un full molt visual. Aquest full es penjarà al costat del
mapa.

5.2.4. Material de treball
- Full de preguntes presa de decisions - ús (activitat 1)
- Full de respostes presa de decisions - ús (activitat 1)
- Full de punts clau per temàtica (activitat 2)
- Fulls de mapes per barris (activitat 3)
- Full d’accions concretes (activitat 3)
- Full de buidat general (activitat 4)
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5.3. Prèvia de la sessió 2
Breu descripció de la sessió
Per tal de treballar la següent sessió, caldrà assignar a cada infant alguns dels nou
perfils de persones que es mouen pel barri. Cadascú haurà d’investigar-ne tres i en
tindrà tres més de complementaris.
Tindran un full que els servirà per saber com obtenir aquesta informació. S’aconsella
que aquest repartiment de tasques es faci una setmana abans de fer la segona sessió.
Material:
Una còpia de “Personatges a treballar” per a cada infant.

Desenvolupament:
Cada un dels nens i nenes rep tres fulls amb els nou perfils de persones del barri
que s’investigaran. Cadascun en tindrà tres que seran prioritaris i tres de
complementaris.
Les persones que s’investigaran són:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Infants que van a l’escola
Ciclistes
Gent que camina
Taxistes
Transportistes
Comerciants
Famílies que van a treballar
Persones amb mobilitat reduïda
Usuaris i usuàries de transport escolar
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Durant una setmana, el seu objectiu serà investigar sobre aquests perfils basantse en tres qüestions:
●
●
●

Com es mou?
Quins problemes de mobilitat té?
Què creus que li agradaria que canviés?

Es proposa que els infants observin què passa, busquin persones que
responguin a aquest perfil i els preguntin o, si no poden fer-ho, intentin imaginarse com actuen.
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5.4. Sessió 2
5.4.1. Objectius
●
●
●

Detectar i analitzar les necessitats que tenen les persones que viuen al barri
Fer un treball de camp per entendre quines són les problemàtiques que es troben
en el seu dia a dia
Posar noms i cognoms a aquestes persones i il·lustrar-les en unes infografies

5.4.2. Estructura de la sessió
Seqüenciació de la sessió
La sessió està formada per les següents activitats:
Activitat 1: Contrast de la informació (15’)
Activitat 2: La il·lustració (40’)
Breu descripció de la sessió
Es preparen nou taules i es deixa un full de personatge sobre cada taula. Es formen nou
grups i cada un té unes notes adhesives (Post-it). Cada grup començarà per un dels
personatges, hauran d’anar escrivint les respostes que hagin obtingut de la seva recerca
en un Post-it i l’enganxaran sobre el full de personatge corresponent.
Un cop s’hagi fet el buidat de tots els personatges, s’assignarà a cada grup un dels
personatges i hauran de fer una infografia que mostri visualment les respostes al que
fan i volen fer els personatges.
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5.4.3. Activitats
Activitat 1: Contrast de la informació (15’)
-

Material:
Una còpia de “Preguntes sobre el personatge” per taula.

-

Desenvolupament:
Es reparteixen els nou perfils de persones en nou taules de l’aula. Cada taula té
el nom del perfil i tres espais amb una pregunta en cada un:
●
●
●

Com es mou?
Quins problemes de mobilitat té?
Què li agradaria que canviés?

Es formen nou grups. Cada grup té un plec de Post-it. Els infants han d’escriure
les respostes que han trobat durant la setmana en un Post-it i enganxar-les sobre
el full del personatge corresponent.
D’aquesta manera, al final de l’activitat, cada taula tindrà la informació d’un
personatge elaborada per diversos nens i nenes.
Activitat 2: La il·lustració (40’)
-

Material:
Una còpia de “Full de personatge” per a cada grup.
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-

Desenvolupament:
Cadascun dels nou grups de l’activitat anterior rep un full de personatge amb tots
els Post-it que s’hi han enganxat. Cada grup ha de fer una infografia del
personatge que hi ha a la seva taula, triant la informació que han obtingut de
cada personatge i dibuixant-la i escrivint-la.
S’aconsella que abans de començar es mostrin exemples d’infografies perquè
puguin entendre què han de fer:
●
●
●

Aquí trobareu un vídeo que explica què és una infografia.
En aquest bloc es recullen algunes infografies que tenen un estil que pot
resultar útil per fer aquesta activitat.
Aquesta carpeta de Pinterest recull moltes infografies relacionades amb
l’educació.

Al final de la dinàmica es pengen totes les infografies al costat del mapa i es fa
un comentari general del resultat obtingut.

5.4.4. Material de treball
- Full de preguntes sobre el personatge (activitat 1)
- Full de personatge (activitat 2)

5.5. Sessió 3
5.5.1. Objectius
●

Aconseguir tenir una visió global de tot el que passa al barri amb referència a la
mobilitat, la sostenibilitat i la qualitat de l’aire
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●
●
●

Valorar quines dificultats i facilitats es troba cada un dels perfils de persones que
hi viuen
Proposar millores que es poden portar a terme sense massa dificultat
Fer una llista de compromisos personals a dur a terme

5.5.2. Estructura de la sessió
Seqüenciació de la sessió
La sessió està formada per les següents activitats:
Activitat 1: Construir el barri (20’)
Activitat 2: Mapar les dificultats i facilitats (20’)
Activitat 3: Reflexionar-hi (20’)
Breu descripció de la sessió
Es formen sis grups i s’assigna a cadascun un tema diferent del que havien treballat a
la primera sessió. Cada grup rep una sèrie de fulls amb materials retallables que ha de
fer servir per construir el barri de l’escola tal com es mostra al mapa.
Amb el barri ja construït, comencen a analitzar quines dificultats i facilitats poden tenir
els personatges que hi conviuen. Aquestes dificultats i facilitats, les mostren amb
targetes vermelles i verdes. Sota les targetes vermelles escriuen una proposta de millora
que es pot portar a terme sense massa dificultat.
Després es fa una dinàmica per fer un buidat de totes les millores i s’afegeixen al mapa
general del barri. La sessió s’acaba mirant quines de les propostes que s’han fet poden
permetre fer un compromís personal i se’n fa una llista per a cada un dels infants.
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5.5.3. Activitats
Activitat 1: Construir el barri (20’)
-

Material:
Paper d’embalar per a cada grup.
Una còpia de cada full de “Retallables” per a cada grup
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-

Desenvolupament:
Cada grup rep un tema diferent del que havien treballat a la primera sessió, un
paper d’embalar, retallables, retoladors, tisores i cola d’enganxar.
Amb tot això han de construir el barri de l’escola tal com es mostra al mapa.
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Activitat 2: Mapar les dificultats i les facilitats (20’)
-

Material:
Deu còpies de “Dificultats i facilitats” per a cada grup

-

Desenvolupament:
Cada grup rep deu targetes verdes i deu de vermelles. El primer que han de fer
és observar les infografies fetes a la sessió anterior i veure quines dificultats i
facilitats poden tenir aquests personatges, amb referència al tema que els ha
tocat.
Després han d’escriure les dificultats i les facilitats a les targetes i les han d’anar
col·locant al mapa que han construït. A cada una de les targetes vermelles que
hi hagi al mapa han d’escriure una proposta de millora que es pugui portar a
terme sense massa dificultat.

Activitat 3: Reflexionar-hi (10’)
-

Material:
Una còpia de “Compromisos personals” per a cada infant.
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-

Desenvolupament:
En aquesta darrera part de la sessió es comenten les diferents propostes de
millora que s’han extret i es reflexiona sobre cada una d’elles.
Després cada infant fa la seva llista de compromisos personals que pot dur a
terme.

5.5.4. Material de treball
- Full de retallables (activitat 1)
- Full de dificultats i facilitats (activitat 2)
- Full de compromisos personals (activitat 3)
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6. Activitats complementàries
Al web de Barcelona sostenible es poden trobar unes guies amb continguts i materials
per complementar la feina que es proposa treballar al Pregó. Està disponible a l’apartat
> document i+.
N’hem seleccionat dues que poden resultar molt interessants per enriquir la feina feta a
les sessions a l’aula. També n’hem afegit una altra que creiem que pot resultar
interessant de treballar en algun moment distès per tal de reflexionar sobre els sons de
la nostra ciutat.

6.1. Qualitat de l’aire. Quines partícules hi ha a l’aire?
L’aire de la ciutat conté partícules de procedència diversa. En el moment que comencem
a pensar en com és la qualitat de l’aire al voltant de l’escola, ens podem preguntar:
quines partícules ens envolten?
Per descobrir-ho es poden preparar unes quantes “trampes” fetes amb una placa de
Petri o un palet on s’enganxa cinta adhesiva de doble cara o un disc de cotó (dels de
desmaquillar). Un cop estan preparades, es deixen a l’ampit d’una finestra o en llocs
exteriors de l’escola.
Quan ha passat un temps, per exemple un parell de setmanes, podem recuperar-les i
analitzar les partícules que hi han quedat atrapades. Es pot mirar a ull nu o fent servir
una lupa o un microscopi.
Podem reflexionar sobre cada una tenint en compte què passa al voltant del centre
educatiu. Per exemple, les partícules negres són carbonoses i procedeixen del trànsit o
d’algunes obres. Si són de color ocre, potser han vingut del Sàhara.
A la guia de la mobilitat i la qualitat de l’aire de l’Ajuntament de Barcelona podreu trobar
més activitats relacionades amb la qualitat de l’aire.
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6.2. So. Quins sons se senten al voltant de l’escola?
El so també forma part d’un entorn saludable. Aquesta activitat consisteix a enregistrar
durant una setmana els sons del voltant de l’escola. Es pot fer amb una gravadora o un
telèfon mòbil.
A més, el Servei de Documentació d'Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona
(SDEA) ofereix material en préstec, entre el qual hi ha alguns sonòmetres. Per accedir
al SDEA heu d’anar a l’apartat de recursos del web de Barcelona sostenible.
Quan ha acabat la setmana de gravació, es poden muntar i escoltar els sons que
trobem i documentar-los segons el lloc i el moment del dia.
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6.3. So. Com m’agradaria que fossin els sons de la meva
ciutat?
Moment 1 - Preparació
Es formen quatre grups. Cada grup ha de treballar un concepte diferent:
●
●
●
●

El primer ha de pensar quins són els sons que se senten des de la finestra de
casa.
El segon, què se sent quan van camí de l’escola.
El tercer grup és l’encarregat de pensar sobre els sons que se senten al pati de
l’escola.
I el darrer, què se sent quan anem a un parc que quedi molt a prop de l’escola.

Es demana que pensin sobre tots els sons, que no es quedin amb els més evidents. Un
cop hi han pensat, han de decidir com els imitaran amb la boca.
Moment 2 - El conte
Un cop els grups han preparat els seus sons, el mestre o la mestra llegeix una història
que té a veure amb la mobilitat i el sons de la ciutat. Cada cop que s’atura, el grup
corresponent ha de fer el so que ha treballat.
Moment 3 - Reflexió i canvi del mapa sonor
Quan s’ha llegit tot el conte, es fa una reflexió conjunta sobre quins són els sons que
predominen a la nostra ciutat. Després es tornen a trobar els grups i han de pensar quins
sons voldrien sentir a la seva ciutat i com els representarien.
Es torna a llegir el conte i els infants fan els nous sons. Quan s’acaba, es proposa una
breu reflexió per tal que facin propostes de com podríem passar del que hem fet al
principi al que ens agradaria que passés.
Per saber-ne més
A la guia de sons i sorolls de l’Ajuntament de Barcelona podreu trobar més activitats
relacionades amb el so i la contaminació acústica.
El conte
El Jan i la Jana són dos germans bessons que, com vosaltres, estan fent les activitats
per poder elaborar el pregó de la ciutat. Avui s’han llevat per anar a l’escola, però la
mestra els ha dit que havien de fixar-se molt en què es pot sentir a cada moment.
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El primer que fan és obrir la finestra de la seva habitació i escoltar quin és el soroll que
fa la ciutat. (Fa sons el grup que ha treballat els sons des de la finestra de casa.)
Esmorzen junts i es preparen la bossa per anar a l’escola. Quan surten de casa tornen
a fixar-se en tot el que poden. (Fa sons el grup que ha treballat els sons de camí a
l’escola.)
El matí passa molt ràpid a l’escola. Quan surten al pati, els dos germans es posen en
un racó per veure què se sent. (Fa sons el grup que ha treballat els sons del pati de
l’escola.)
La darrera de les seves observacions la fan quan surten de l’escola. S’apropen a un
parc que tenen ben a prop. Seuen en un banc i escolten amb els ulls tancats. I el que
senten és… (Fa sons el grup que ha treballat els sons del parc.)
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