Què és el Pregó dels Infants?
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és
un programa per l’impuls de la participació infantil
i la difusió dels drets dels nens i nenes recollits a la
Convenció sobre els drets dels infants.

A qui va dirigit?
A l’alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de primària de les
escoles de Barcelona i centres d’educació especial.

Organitza:

Departament de Promoció de la Infància
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Ajuntament de Barcelona

Quins objectius té?
Impulsar el dret a la participació infantil.
Escoltar les reflexions dels nens i les nenes en relació
al seu dret a l’expressió lliure.
Analitzar quines eines i quins espais ens ajuden a
garantir aquest dret.
Dotar-los de recursos que els permeti la participació
tot generant moments d’acompanyament per part de
les persones adultes de referència. Fer de les escoles
i la ciutat espais compromesos amb la participació
infantil.

On podeu trobar més informació
www.elpregodelsinfants.cat

@PregoInfants

prego@elpregodelsinfants.cat

El-Pregó-dels-Infants

Amb el suport:

Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

barcelona.cat/infancia

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
Jornada de formació per al professorat

4 d’octubre de 2022 i
4 d’abril de 2023
Es presentarà la proposta didàctica, la metodologia de
desenvolupament, les dinàmiques i els esdeveniments
del programa i el procés de creació col·laborativa del
pregó i de propostes per districtes.
S’informarà del format o lloc de realització de les
formacions.
Formació amb reconeixement
de 15 hores per part del Consorci
d’Educació de Barcelona.

Treball als centres

Octubre i novembre del 2022
A les sessions a l’aula es treballarà amb una triple
mirada: escoltar la seva veu expressant emocions i
fent reflexions sobre els drets dels infants, recollir
propostes concretes de bones pràctiques per
garantir els seus drets i elaborar propostes per tal de
continuar treballant en aquesta direcció.
Tot això es farà amb dinàmiques participatives de
caire lúdic per obtenir informacions concretes que
puguin materialitzar-se en el seu àmbit personal i en
la vida dels centres educatius, del barri i de la ciutat.

Rebem l’encàrrec del pregó

22 de novembre de 2022
10 h - Pavelló de la Mar Bella
En una trobada matinal de totes les escoles que formen
part del projecte, l’alcaldessa encarregarà l’elaboració
del pregó de les Festes de Santa Eulàlia als infants.
Al llarg del matí, s’organitzaran activitats lúdiques per
identificar els temes de treball del pregó i la cocreació
de propostes participatives.

Presentació de les propostes per districtes

Març del 2023
Els infants
elaboraran les
propostes per
als seus districtes
i les llegiran de
manera presencial
a les seves seus.
Les lectures es faran durant la segona
quinzena de març.

Fem el pregó de les festes de
Santa Eulàlia

Desembre del 2022
i gener del 2023
Els infants elaboraran
el pregó de les festes de
Santa Eulàlia.
A través del treball a
l’aula i al web, l’alumnat
compartirà mirades,
propòsits i interessos
sobre quin model de
ciutat volen i quin
és el seu compromís
per fer-lo realitat.

Lectura del Pregó dels Infants a les Festes de
Santa Eulàlia

10 de febrer de 2023
10 h - Plaça de Sant Jaume
Els nens i nenes llegiran el pregó d’inici de la festa
d’hivern de Barcelona.

INSCRIPCIONS FINS AL
6 D’OCTUBRE DE 2022
Es gestionaran a través del Programa d’Activitats
Escolars (PAE):
barcelona.cat/programa-activitats-escolars.

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

