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Fase 1 - Activitats a l’aula, reptes poètics

i acte d’encàrrec del Pregó

Moment 2

1. Presentació
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un projecte per a la
promoció del dret a la participació recollit a la Convenció sobre els Drets de
l’Infant (en vigor des del 1989) i per a la difusió de tots els drets que emparen
els nens i les nenes i el seu reconeixement com a ciutadans i ciutadanes de
ple dret.
El programa va dirigit a l’alumnat de cicle mitjà i superior de primària de les
escoles de Barcelona i dels centres d’educació especial. Té com a objectius
iniciar els infants en processos participatius basats en la corresponsabilitat i
la ciutadania activa i acostar-los al coneixement de les institucions polítiques
i de participació ciutadana de Barcelona. També incideix en la importància
de valors com la convivència i la participació a la ciutat, i potencia la implicació dels infants en la millora de l’entorn.
El tema que vehicula la proposta d’aquest any (fruit de les inquietuds manifestades pels infants participants del curs 2021-2022) és la reflexió entorn
del dret a la llibertat d’expressió i els mecanismes dels quals ens dotem per
garantir-lo, especialment des de la mirada dels nenes i les nenes.
Així doncs, l’alumnat haurà de reflexionar sobre què vol dir la llibertat d’expressió, quines accions serveixen per garantir-la i quines la posen en perill.
Al final, s’obtindrà una llista amb accions concretes que es pot compartir
amb tota la comunitat educativa i les entitats que ajuden a salvaguardar la
llibertat d’expressió i elevar als i les representants polítics.
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2. Consideracions

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 deures dels infants i fomenten el
diàleg entre l’alumnat. Són una eina que permet descobrir els drets recollits
a la Convenció sobre els Drets de l’Infant i estan relacionades amb la competència comunicativa i del tractament de la informació.

pedagògiques

2.1 Metodologia general i objectius
La llibertat d’expressió fa referència al dret d’accedir a la informació, de rebre-la i de difondre-la sense que et puguin perseguit per aquest motiu. A
qualsevol persona adulta li poden venir al cap una gran quantitat d’exemples
de situacions on es posa en perill o es vulnera aquest dret.

En aquest procés, hi ha tres moments festius (el dia de l’encàrrec del Pregó,
el de la seva lectura i el de la lectura de les propostes per al districte) en què
es promouen l’autonomia i la iniciativa personal, el coneixement i la interacció amb el món físic i les competències específiques centrades en el fet de
conviure i habitar el món.

Traduir un concepte tan complex com la llibertat d’expressió a llenguatge
infantil no és una tasca fàcil. En aquesta guia s’ha buscat una forma fer-ho
posant en context aquest dret en una situació que els infants reconeguin i
facin seva.

El dia de l’encàrrec és un moment de trobada lúdica en què tots els infants
que hi participen viuen el dret escollit de forma festiva. Després rebran l’encàrrec de l’alcaldessa de redactar el Pregó de les Festes de Sant Eulàlia.

L’any 2013, la Unesco va editar una capsa d’eines en què es proposa una
línia de treball que ens ha resultat d’utilitat en el moment de pensar les activitats d’aquesta guia i d’elaborar-ne els objectius:

Abans d’entrar a la fase de creació del Pregó, els infants abordaran tota una
sèrie de reptes poètics que s’emmarcaran dins d’un taller de creació literària
amb l’objectiu de treballar les seves competències poètiques. Aquests reptes incidiran en la competència artística i lingüística, alhora que, a través dels
temes que es proposaran, es promourà la competència social i ciutadana.

saber què és la llibertat d’expressió,

Així, 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 en el fet de conviure i habitar el
món.

conèixer quines accions posen en perill la llibertat d’expressió i
quines accions es poden dur a terme per salvaguardar-la, i
descobrir quins són els límits de la llibertat d’expressió.

En l’elaboració de les propostes que es llegiran a cadascun dels districtes
es treballaran la competència relacionada amb el coneixement i la interacció
amb el món físic i la competència social i ciutadana. Aquestes propostes,
seran una eina que permetrà reflexionar sobre tot el procés portat a terme
durant el programa didàctic, mostrar l’aprenentatge de l’alumnat als i les
representants municipals i fer-los arribar les seves propostes per millorar el
barri, el districte i la ciutat i per garantir el dret a la llibertat d’expressió.

Aquest context ve explicat per una història en què el grup és el protagonista
i haurà de prendre decisions. Cadascuna de les decisions farà referència a
un dels objectius de l’activitat.
Però, a més, s’ha volgut plantejar una gran pregunta d’aprenentatge que
funciona com a producte final i que permetrà despertar obrir la curiositat
dels infants per tal que puguin descobrir noves formes i implicacions de la
llibertat d’expressió i involucrar les famílies en aquesta reflexió sobre el drets.

En el següent quadre trobareu les competències assignades a cadascuna
de les fases del projecte.
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Els aspectes que es desenvolupen de manera específica a cada competència són els següents:

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria:

Competència de comunicació lingüística i audiovisual:

Capacitat de reflexió, autocrítica i assumpció de responsabilitats.

Adquisició d’habilitats per a la redacció del Pregó i dels projectes d’investigació al voltant dels diferents eixos de treball.

Plantejament de propostes per preservar els seus drets.

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.

Autonomia i compromís amb els acords per garantir el compliment dels drets dels infants.

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

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 s’hi comenta vinculat amb la vulneració del dret a la llibertat d’expressió.

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

Identificació de les entitats, els organismes i les persones que
treballen perquè la ciutadania (i especialment els infants) puguin gaudir de llibertat d’expressió.

Plasmació gràfica del treball realitzat.
Competència del tractament de la informació i la competència digital:

Compromís amb les accions que ells mateixos han decidit que
són una bona aportació per participar més en la garantia de
la llibertat d’expressió. Aquest compromís comporta tenir la intenció de dur-les a terme en un futur pròxim.

Capacitat d’observació, reflexió i anàlisi per fer cadascuna de
les activitats i per extreure conclusions que permetin elaborar el
Pregó i les propostes per al districte.

Competència social i ciutadana:

Competència d’aprendre a aprendre:
Capacitat de recerca per trobar referents literaris per a la resolució dels reptes poètics.

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

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

Anàlisi sobre com el que ens envolta, tant físicament com socialment, pot ajudar a promoure la llibertat d’expressió.
Reflexió sobre l’impacte de la llibertat d’expressió en la vida de
les persones.

Capacitat de síntesi dels aprenentatges adquirits a l’hora d’elaborar propostes de participació.
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2.3 Continguts
Per tal d’assolir aquests objectius i les competències especificades, caldrà
treballar els continguts següents:

Coses que han de saber fer els infants:
Conèixer i entendre els drets que tenen com a infants.

Coses que han de saber els infants:

Entendre el concepte de llibertat d’expressió.

Que existeix un marc legal que regula els drets dels infants, la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Analitzar diferents situacions on no es garanteix la llibertat d’expressió.

Que en aquesta norma se’ls reconeix com a ciutadans i ciutadanes
de ple dret amb capacitat per participar en els assumptes que els
concerneixen.

Reflexionar sobre la manera com les situacions en què s’ha vulnerat aquest dret han pogut condicionar la vida dels infants.
Reconèixer diferents elements que intervenen en la garantia de la
llibertat d’expressió.

Quins són els drets dels infants i quines situacions o bones pràctiques ens poden ajudar a preservar-los.

Identificar diferents accions o bones pràctiques que poden dur a
terme els infants per tal de garantir la llibertat d’expressió.

Com entendre i afrontar que les accions que es porten a terme tenen
una incidència directa en la garantia de la llibertat d’expressió.

Pactar i acordar les idees clau i els missatges que volen fer arribar
a l’Ajuntament i a la seva comunitat educativa a través del Pregó
per tal d’ajudar a afavorir la llibertat d’expressió.

Quines institucions i entitats i quins sistemes organitzatius, referents,
espais i recursos posa Barcelona al servei dels seus ciutadans i
ciutadanes per garantir els drets dels infants i de la ciutadania en
general.

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

Què poden fer i oferir els nens i nenes per garantir la llibertat d’expressió.

Comunicar-se de manera respectuosa amb els companys i companyes tant a l’aula com a les sortides i a través del web.
Utilitzar eines tecnològiques per resoldre els reptes que se’ls plantegin al llarg del procés.
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Característiques associades a l’actitud que han de tenir per fer-ho:
De vinculació, estima i interès pel que passa al seu entorn més
proper: a casa, 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
dels infants que viuen a Barcelona o que la visiten i també de la
resta de la ciutadania.
De motivació, per superar els reptes i emprendre les activitats amb
interès i com a font d’aprenentatge i diversió.
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3. El programa d’activitats
El programa d’activitats preveu diferents fases en el procés de creació del
Pregó:

Fase 2 - Creació del Pregó i acte de lectura
Redacció del Pregó

Fase 1 - Activitats a l’aula, reptes poètics i acte d’encàrrec
del Pregó

Després de la trobada per a l’encàrrec, els infants, a l’aula, redactaran un
fragment del Pregó que posteriorment compartiran amb un altre centre
educatiu.

Activitats a l’aula

Lectura del Pregó

Durant aquesta fase, els infants treballaran amb l’objectiu de:

El dia 10 de febrer es durà a terme l’acte de lectura del Pregó, amb la
participació de l’alcaldessa i altres membres del consistori.

conèixer els seus drets, reconeguts a la Convenció,
reflexionar sobre què és la llibertat d’expressió, com s’ha de treballar per garantir-la i quines accions la posen en perill,

Fase 3 - Creació de propostes per al districte

elaborar propostes concretes per millorar l’accés dels infants
a l’exercici d’aquest dret tot fent efectiu el seu dret a la participació,

Redacció del Pregó
La darrera fase del programa d’activitats consistirà en la creació d’un
projecte d’investigació en què els infants elaboraran un mapa amb la
descripció de totes les entitats i organitzacions i tots els equipaments i
serveis que treballen d’una manera o una altra per garantir la salvaguarda
del dret a la llibertat d’expressió.

apropar-se al llenguatge poètic.
El dia 22 de novembre es durà a terme l’acte d’encàrrec del Pregó. En
aquesta jornada, es proposaran una sèrie d’activitats lúdiques al voltant
del dret que s’està treballant. L’acte acabarà amb la presència de l’alcaldessa, que formalitzarà l’encàrrec d’elaborar el Pregó de les Festes de
Santa Eulàlia als infants.

La descripció de com s’ha de fer aquest projecte es troba a la pàgina 53
d’aquest document.

10

4. Seqüenciació de les

En aquesta línia, a més, alguns dels reptes inclouen poemes complementaris amb la finalitat d’aprofundir tant en el tipus de llenguatge literari com en la
lectura de textos poètics. Aquesta dinàmica de treball facilita que els infants
tinguin més competència literària en el moment de crear el Pregó.

activitats

El programa del Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia es desenvolupa des del mes d’octubre fins al mes d’abril i està constituït per diferents
moments:

Un cop l’alumnat ha resolt un dels reptes proposats, el professorat fa arribar
a l’oficina tècnica una mostra, consensuada amb la classe, de les creacions
elaborades.

4.1 Activitats inicials

El fet de poder compartir els treballs fets a classe a través del web del Pregó
dels Infants, genera sensació de comunitat des de l’inici del programa.

Les activitats que es porten a terme a l’aula dies abans de l’encàrrec del
Pregó permeten reflexionar sobre el concepte de llibertat d’expressió i
sobre quins són els seus límits i de quina forma podem treballar per salvaguardar-los. En aquesta mateixa línia, també es proposa una activitat que
serveix per treballar la Convenció sobre els Drets de l’Infant en general.

Amb les activitats inicials fetes i els reptes poètics completats, l’alumnat ja
està preparat per rebre l’encàrrec de l’alcaldessa d’elaborar el Pregó de les
Festes de Santa Eulàlia.

NOTA

A cada sessió es treballa una temàtica concreta utilitzant dinàmiques d’anàlisi i reflexió conjuntes. Les conclusions que se’n derivin esdevindran eines
per elaborar el Pregó i les propostes que s’elevaran al districte.

Recomanem que les activitats de la primera fase del Pregó s’organitzin segons
el calendari proposat amb l’objectiu de poder completar el programa amb èxit.
No obstant això, aquesta és una proposta que cada docent pot adaptar al seu
context i als seus interessos.

4.2 Els reptes poètics

Visualitzeu el calendari que rebreu i que podreu descarregar al web del programa:
https://www.elpregodelsinfants.cat (podeu consultar el calendari al web).

Aquesta proposta consisteix en un taller de creació literària que es desenvolupa a la primera part del programa i que té com a objectiu donar continuïtat
al treball dels llenguatges poètics. Podeu trobar-la al moment 2 de la fase 1
d’aquest document.
Tots els reptes segueixen una estructura comuna:
Dues endevinalles que porten els nens i nenes a descobrir un
dels eixos del tema del Pregó.
Una activitat que treballa algun tipus de llenguatge poètic (onomatopeies, cal·ligrames, metàfores, etc.).
Una proposta perquè els nens i nenes generin un text o un poema visual amb els conceptes que han treballat durant el repte.
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El pregó dels Infants
a les Festes de
Santa Eulàlia 2023
Els nens i nenes hi diem la nostra

Fase 1

Activitats a l’aula, reptes poètics
i acte de l’encàrrec del pregó

Moment 0

Quins drets fonamentals recull la Convenció
sobre els Drets de l’Infant?
La Convenció sobre els Drets de l’Infant és un instrument internacional que
recull els drets de tots els menors de 18 anys. Amb aquesta activitat volem
aconseguir que els infants reflexionin sobre els articles referenciats a la Convenció i els drets que tenen associats.

Desenvolupament de l’activitat
Feu grups amb 4 o 5 alumnes a cadascun. Repartiu a cada grup una carpeta amb documents, textos i altres materials que ajudin a entendre situacions
de vulneració dels drets dels infants que recull la Convenció sobre els Drets
de l’Infant. Repartiu també a cada grup targetes amb alguns dels drets de la
Convenció.

Objectius
Conèixer la Convenció sobre els Drets de l’Infant.
Saber detectar situacions en què alguns drets estan sent vulnerats.

Cada grup ha d’identificar a quins drets fa referència cada un dels documents que ha rebut. A més, els alumnes han de pensar en algun exemple
actual de vulneració d’aquest dret (a l’escola, a la ciutat, en un altre país,
etc.) i apuntar-lo en un pòstit.

Material necessari
1 carpeta per grup amb documents gràfics i textos.

A continuació, es mostren els materials amb els pòstits que hi han enganxat
els infants. Cada grup ha d’explicar a la resta a quins drets fan referència els
materials, què els ho fa pensar i quina situació de vulneració han pensat.

Targetes amb alguns dels drets recollits a la Convenció.
Pòstits
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En la mateixa línia, les activitats s’han conceptualitzat utilitzant materials que
poden ser impresos en format A5, A4 o A3 i que es poden descarregar des
del web del Pregó dels Infants.

Moment 1
Activitats inicials

Les activitats que es proposen són:

Per tal de treballar els continguts, s’han preparat set activitats que permeten
explorar el concepte de llibertat d’expressió des de molts àmbits i disciplines
diferents i que acompanyaran els infants en la comprensió d’aquest dret.
Aquestes activitats són també un recurs que ajuda a fer una reflexió col·lectiva sobre la manera com cal treballar per salvaguardar aquest dret.

Activitat 1 - Què és la llibertat d’expressió?

Es presenta una petita història i es demana als infants que comencin
a pensar què és la llibertat d’expressió. També es presenten els quatre àmbits que es treballaran: concepte, condicions, riscos i límits de
la llibertat d’expressió.

El dret a la llibertat d’expressió està associat a molts d’altres. Per aquest motiu, a la proposta d’activitats es dona importància a l’accés a la informació i
a la forma de fer-la arribar a altres persones. Sense poder accedir a la informació, no podem formar-nos un criteri ni transmetre’l a altres persones. Les
activitats se centren en quatre aspectes diferents:

Activitat 2 - Descobrir la importància de tenir informació.

Una activitat lúdica en què els alumnes podran descobrir què ha
passat a la història. Després del joc tindran una estona per reflexionar sobre la importància de l’accés a la informació i les seves implicacions a l’hora d’exercir el dret a la llibertat d’expressió.

Activitat 3 - Una radiografia del barri.

El concepte de llibertat d’expressió.

Aquesta activitat de recerca ens ajudarà a descobrir entitats, serveis
i equipaments del barri que treballen per salvaguardar el dret a la
llibertat d’expressió.

Les accions que es poden dur a terme per garantir aquest dret.
Els aspectes a tenir en compte per tal d’evitar que sigui vulnerat.
Quins són els límits de la llibertat d’expressió.

Activitat 4 - Amagant les dades.

Què passa quan es retalla el missatge d’una persona? En aquesta
activitat, els alumnes hauran de crear missatges i censurar els d’altres companys i companyes, i experimentar com es viu el fet que et
silenciïn el que has volgut explicar.

S’ha plantejat una pregunta d’aprenentatge que lliga totes les activitats i que
pot ajudar a crear una mirada interdisciplinària sobre la llibertat d’expressió,
alhora que permet que el tema estigui present durant tot el temps que s’està
treballant.

Activitat 5 - Posant-ho difícil.

Un joc motor on experimentaran una altra forma de posar en risc la
llibertat d’expressió.

Com s’estructuren les activitats
Tenint en compte l’alta càrrega de feina que hi ha a les escoles, s’han dissenyat set activitats diferents per tal que el professorat pugui decidir de forma autònoma quines vol dur a terme. No obstant això, en un escenari òptim
i sempre que sigui possible, el programa planteja que es duguin a terme
totes.

Activitat 6 - Boques tapades.

Proposta artística per reflexionar sobre quins són els límits de la llibertat d’expressió.

Activitat 7 - Les postals dels colors prohibits.

Què passaria si quan anessis a pintar un paisatge, hi hagués colors
que no es poguessin fer servir?
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Activitat 1

Què és la llibertat d’expressió?
Dibuixeu a la pissarra tres columnes. Cada columna farà referència a un
aspecte de la llibertat d’expressió. Hi deixareu un espai per escriure el
títol de l’aspecte al qual fan referència, però de moment no n’escriureu
cap. Les tres columnes faran referència a:

Durada: 50 min
Objectius:
Conèixer els conceptes bàsics sobre la llibertat d’expressió.

L’accés a la informació. Enganxeu aquí totes les idees que vagin en
la línia d’obtenir informació sobre el tema.

Obrir la mirada a una pregunta d’aprenentatge per descobrir la forma
de salvaguardar la llibertat al nostre voltant.

La comunicació. Aquí heu de posar-hi totes les accions que serveixen per comunicar-se amb les persones del barri. Intenteu afavorir
que surtin idees originals.

Material necessari:
Còpia de la pregunta d’aprenentatge.

L’acció reivindicativa. En aquesta altra columna, poseu-hi les accions
reivindicatives que puguin sorgir.

Còpia de la barra de progrés.

Desenvolupament de l’activitat :

Els límits. En aquesta columna hi podeu posar aquelles propostes
que traspassin els límits de la llibertat d’expressió (el discurs d’odi
cap a col·lectius o la violència).

Formeu grups de 3 o 4 alumnes cadascun i expliqueu-los la feina que
han de fer:

Per exemple, imaginem que els infants proposen anar a demanar informació a l’ajuntament, preparar uns fulls volanders per repartir-los pel
carrer, tallar el carrer i trencar la porta que impedeix accedir al parc. La
primera proposta seria tenir accés a la informació, la segona un acte per
comunicar i la tercera per reivindicar. La darrera acció se saltaria els
límits de la llibertat d’expressió, ja que utilitza la violència.

Imagineu que al costat de l’escola hi ha un solar on ja fa uns quants anys es va
crear un parc perquè hi poguéssiu anar a jugar i on la gent gran té espais de
trobada. També hi ha algunes zones amb plantes aromàtiques que cuida un
grup de joves d’un taller del barri.
Un dia hi arribeu i el solar està envoltat per una tanca. No hi ha cap explicació,
però ja no s’hi pot accedir. Hi ha una porta amb un cadenat i ningú pot entrar-hi.

Deixeu uns 15 minuts per tal que analitzin les accions. Si ho trobeu adequat, a mesura que vagin escrivint els pòstits, podeu anar-los enganxant
a la columna corresponent (segurament sortiran propostes relacionades
amb l’accés a la informació o per comunicar la situació que es viu).

Penseu com investigaríeu per què hi ha aquesta tanca i quines accions duríeu
a terme en el cas que es volgués tancar el parc. Penseu, també, com us poden
impedir conèixer tota la informació o explicar la situació.

Repartiu uns quants pòstits a cada grup. Demaneu que expliquin les accions que durien a terme i que apuntin cada acció en un pòstit.
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Un cop hagi passat el temps establert, llegiu què han dit. Ara podeu explicar
els quatre àmbits que treballarem relacionats amb la llibertat d’expressió.
Acabeu presentant la pregunta d’aprenentatge i pengeu-la en un lloc visible
de la classe:

Com podem ajudar a garantir la llibertat d’expressió a la nostra
vida quotidiana?
Acabeu la sessió penjant una barra de progrés:
A partir d’ara, heu de buscar accions que permetin salvaguardar
la llibertat d’expressió. Podeu portar el que vulgueu: retalls de diari, notícies, fotos… I cada cop que porteu una acció, escriureu una
frase que la descrigui en un pòstit i l’enganxareu aquí.
Cadascú podrà portar-ne un màxim de 6. Podrem omplir tota aquesta barra?
Podeu crear un espai per penjar-hi les fotos o els titulars que portin els infants. Cada cop que algú aporti alguna d’aquestes informacions, demaneu
que pengi un pòstit amb el titular. Per tal d’afavorir la participació, cadascun
dels infants haurà de portar com a mínim una foto o una informació, i podeu
establir el màxim d’aportacions en funció de la quantitat d’alumnes que tingueu a classe (per exemple, per una classe de 25, n’hi hauria prou amb 4
per cap, però hi hem posat un màxim de 6 per tal de compensar qui només
en porti una).
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Activitat 2

Descobrir la importància de tenir informació

Un cop s’han entrevistat 8 persones (i s’han usat les 8 fitxes), cada grup
ha d’escriure quina és la seva opinió sobre el que està passant al barri.

Durada: 50 min

El professorat llegeix les opinions i encercla les situacions que han descrit que són correctes. Després torna les vuit fitxes als grups i deixa que
escullin 8 cartells més.

Objectius:
Entendre la necessitat de tenir informació fiable per tal de garantir la
llibertat d’expressió.

Quan han acabat, cada grup torna a escriure el que creu que està passant.

Viure i analitzar les conseqüències de no disposar de l’accés a aquesta informació.

Un cop tothom ha escrit la seva història, és el moment de reflexionar
sobre què ha passat. Per fer-ho, els grups hauran de respondre a les
preguntes següents:

Material necessari:
20 fulls on s’explica la història sobre el solar del costat de l’escola.
Cada full té un títol per una banda i un text per l’altra.

Com heu sabut separar els rumors/les fake news de les notícies que
no ho són?

8 fitxes per a cada grup (poden ser fitxes de parxís, monedes de joc
o qualsevol altre element que faci de moneda).

Com us heu sentit quan no heu pogut tenir accés a la informació sobre que està passant realment?

Desenvolupament de l’activitat :

Quines de les informacions que us han donat us han resultat més
útils per tal d’entendre què està passant?

Deixeu a terra els fulls amb el títols cap per amunt. Formeu equips de 3 o
4 infants i doneu 8 fitxes a cadascun. Expliqueu l’inici de la història:

Quan tots els equips tenen la resposta, s’explica la història. Cada equip
mira quantes informacions correctes ha tingut. Després es comenten en
veu alta les respostes obtingudes. S’escriuen idees que resultin interessants en pòstits i s’enganxen sota la pregunta d’aprenentatge de la
sessió 1.

Al barri hi ha un conflicte i corren molts rumors sobre què està passant amb un
solar que hi ha al costat de l’escola. La primera cosa que necessitem per poder
entendre i emprendre accions és saber quines informacions són veritat i quines
no.

Cadascun dels grups ha d’intentar descobrir què està passant al barri.
Per fer-ho, cada grup té 8 fitxes. Cada grup es mira els títols i demana un dels fulls a canvi d’una fitxa, el llegeix i després el torna al seu
lloc. D’aquesta forma, pot “entrevistar” vuit de les persones del barri i
començar a formar-se una opinió sobre la situació que s’està vivint.
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La història en frases
11. Professor d’història jubilat - Hi ha un professor d’història jubilat que

1. Treballador de l’empresa que ha posat la tanca - La persona que

diu que fa anys es volia construir una avinguda que afectava el solar
i diferents edificis del barri.

ha posat la tanca diu que no sap per quin motiu es tanca el solar.
Tampoc sap qui li ha fet l’encàrrec.

12. Un alumne d’ESO - Al pati, s’explica que un dels alumnes de l’institut

2. Avi que és propietari de l’edifici del costat del solar - La propietat

té un parent que treballa a la constructora i que li ha dit que hi faran
un edifici amb molts pisos i oficines.

del solar és de la constructora La Totxana Feliç.

3. Directora de la revista del barri (és al mateix carrer de l’escola) - A

la revista del barri hi ha un anunci que es faran nous habitatges, però
no diu on. La directora de la revista confirma que La Totxana Feliç és
la constructora que farà els nous habitatges.

13. Una alumna de cinquè - Una nena de cinquè diu que el seu pare,

4. Pare de l’escola que és arquitecte - Un dels pares de l’escola, que

14. Un alumne de cinquè - Un nen de cinquè explica que la seva mare,

5. Mare que és tècnica de l’ajuntament - La tècnica de l’ajuntament

diu que hi ha una persona que ha demanat revisar els terrenys per
poder-hi fer obres, però no pot accedir a la informació per saber qui
és degut a la llei de protecció de dades.

15. Botiguer del carrer de l’escola - L’home i la dona que van prendre

6. Pàgina web per conèixer informació sobre el solar - La pàgina amb

16. La pàgina web de l’ajuntament - A la pàgina web de l’ajuntament

que és cambrer, va veure el director de La Totxana Feliç celebrant
alguna cosa en un restaurant.

és arquitecte, diu que hi ha tres solars al barri.

que treballa a l’ajuntament, sap que s’hi volen construir pisos de luxe.
mesures del solar van anar a comprar-li uns retoladors. Li van explicar que estaven mirant com es podia millorar el parc.
s’explica que el proper any es millorarà un parc del barri i es construirà un edifici amb pisos per a joves.

la informació del que ha demanat La Totxana Feliç a l’ajuntament
està protegida amb una contrasenya.

17. Una tieta que és jardinera - Una tieta que és jardiner explica que al
barri només hi ha un parc que cal millorar. La resta ja es van millorar
fa un parell d’anys.

7. Pare que és periodista - Un pare que és periodista ha intentat parlar
amb el director de La Totxana Feliç, però li ho han impedit.

8. President de l’AFA – Explica que el solar és un jardí que va crear tota

18. Un mestre de l’escola - A l’escola hi ha un mestre que està casat

9. Famílies de l’escola que van sovint al solar - Unes famílies que

19. Una arquitecta - Una mare de l’escola és arquitecta i sap que el ter-

amb un empresari que té plantes i arbres. Diu que li han fet una comanda per al barri.

la comunitat del voltant de l’escola. Moltes famílies van participar en
la seva construcció.

reny on hi ha el solar estava pensat per fer-hi un edifici.

jugaven al solar fa uns dies van veure unes persones que prenien
mesures del terreny.

20. Una àvia que coneix tothom - L’àvia de l’Anna, una nena de tercer,

té una parada al mercat. Ella sap tot el que passa al barri i diu que
unes quantes persones li han dit que hi faran un edifici.

10. Famílies que estaven al solar - Una de les famílies que era al solar

quan van venir les persones que mesuraven el terreny diu que li va
semblar veure els plànols d’un mercat.
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Què ha passat realment
Fa uns dies van venir dues persones a mesurar el solar. Per la conversa que
ha sentit, el botiguer sap que volen millorar el parc (15). El terreny estava
pensat per fer-hi un edifici (19), però ara volen canviar-ho (5).
Hem aconseguit la informació que l’ajuntament té pensat millorar un parc
(16). La tieta jardinera (17) ens ha dit que només queda un parc per millorar
i, gràcies al marit del mestre de l’escola (18), sabem que s’han fet passes per
adquirir noves plantes.
Així doncs, encara no se sap què passarà. Les úniques informacions que
tenim de primera mà (15, 17 i 18) diuen que es vol millorar un parc, que ja
s’han comprat les plantes i que tota la resta són notícies falses que corren
pel barri i que creen soroll.
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Activitat 3

Una radiografia del barri

Per fer-ho, dividiu la classe en grups de 3 o 4 infants cadascun. Cada
grup haurà de pensar com ho faria i plantejar una proposta. Per dur a
terme aquesta campanya, es pot utilitzar qualsevol tipus llenguatge.

Durada: No té una durada exacta. Es poden dedicar estones a classe a

preparar la seva campanya, una altra a votar la que volen portar a terme
i després una tercera a executar-la.

Algunes idees que us suggerim són:
Fer cartells on s’expliqui el concepte de llibertat d’expressió i de quina manera ens podem comprometre a garantir-la.

Objectius:

Fer una petita obra de teatre que mostri situacions on es reivindica
la llibertat d’expressió. Després representar-la a altres classes de
l’escola.

Reflexionar sobre quines accions es poden desenvolupar per garantir la llibertat d’expressió.
Transmetre, tot exercint el dret a la participació, a altres membres
de la comunitat educativa i als representants polítics de quina manera aquestes accions, aquestes descobertes i aquests compromisos
poden garantir el dret a la llibertat d’expressió.

Preparar una gimcana amb jocs del programa o d’altres inventats i
convidar-hi altres classes.

Mostrar en un mapa totes les entitats i tots els serveis o equipaments
que treballen per garantir la llibertat d’expressió.

Es presenten totes les propostes i es voten. La
proposta escollida la portaran a terme tots els
infants, que treballaran col·laborativament.

Material necessari: No hi ha un material específic.

Un cop s’ha fet la campanya, es proposa preparar un resum amb fotografies i l’explicació del
que s’ha fet i enviar-ho a l’oficina tècnica.

Desenvolupament de l’activitat :
Un cop s’ha descobert què és la llibertat d’expressió i quines accions la
garantiran, proposeu al grup que pensi una campanya per a l’escola (o
per al barri) que expliqui què és la llibertat d’expressió, com es pot treballar per garantir-la i quins en són els límits.
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Activitat 4

Un cop tothom ha fet de censor, es dona el text a un tercer infant, que
llegeix el text censurat, va a buscar l’infant que l’ha escrit i li explica el
que ha entès.

Amagant les dades
Durada: 50 min (si es vol fer més curta, la part escrita es pot fer a casa

i a classe, només la part de censura, conversa i anàlisi).

L’activitat s’acaba quan tothom ha rebut l’explicació de la seva història
censurada.

Objectius:

Es fa una reflexió amb el grup gran:

Experimentar les emocions que comporta el fet de no gaudir de llibertat d’expressió.

Com us heu sentit quan heu vist que la vostra informació no ha arribat
correctament?

Reflexionar sobre quins temes poden ser silenciats, fet que vulnera
els drets de la ciutadania.

En quins moments creieu que passa alguna cosa semblant al nostre
voltant?
Quines persones o quins grups de persones creieu que poden estar
silenciats actualment?

Material necessari:
Paper i llapis.

L’activitat acaba tornant a la pregunta d’aprenentatge. Tothom completa
aquesta pregunta amb les idees que té.

Retolador gruixut per ratllar les paraules prohibides.

Desenvolupament de l’activitat :
Cada infant ha d’escriure un text de com a mínim mitja pàgina explicant
un fet que hagi viscut (per exemple, què ha fet un cap de setmana o una
excursió que hagi fet amb la família i que li hagi agradat molt).
Un cop s’han rebut tots els textos, es barregen i se’n reparteix un a cada
infant (de manera que a ningú li toqui el seu). Una vegada han rebut el
text, els infants han de ratllar amb un retolador negre paraules o expressions que, un cop eliminades, puguin dificultar la comprensió del text o
que, fins i tot, puguin fer que s’entengui d’una manera totalment diferent.
Les paraules que es s’han de ratllar són totes aquelles que facin referència a accions que ens puguin semblar divertides o a noms de llocs o de
persones.

21

Activitat 5
Posant-ho difícil

El joc s’acaba quan tothom ha sortit 3 o 4 cops (el nombre de curses anirà en funció de la dimensió del grup classe). També es pot acabar quan,
per exemple, han passat 10 minuts.

Durada: 30 min (aquest joc pot formar part d’una altra sessió o es pot

portar a terme, per exemple, a la classe d’educació física).

Els grups miren la informació que tenen i intenten recompondre la frase
(poden afegir-hi paraules que intueixen que falten). Es recullen totes les
frases i es reparteixen a un altre grup, que farà de corrector.

Objectius:
Descobrir quines accions limiten la llibertat d’expressió.

Es llegeix en veu alta la frase que s’havia de trobar. Cada grup revisa
la que li ha arribat d’un altre grup. Es compta un punt per cada paraula
escrita al lloc on toca. Després es pregunta al grup:

Transferir aquests aprenentatges a situacions que els infants hagin
pogut veure al seu voltant.

Material necessari:

En aquest cas, què dificultava la llibertat d’expressió?

Fulls amb fragments d’una frase i el número d’ordre dins la frase.

Coneixeu alguna situació a la vida quotidiana que s’assembli al que
ha passat al joc?

Desenvolupament de l’activitat :

Què en penseu, de la frase resultant?

Aquest és un joc motor on es mostra una altra forma de crear impediments a la llibertat d’expressió. Es formen quatre grups. Cada grup té un
full de paper i ha de ser capaç de descobrir quina és la frase amagada.

De la mateixa manera que en altres sessions, apunteu en pòstits les idees o preguntes que us semblin més rellevants i que
creieu que donen resposta a la pregunta
d’aprenentatge. Enganxeu els pòstits sota
la pregunta.

La frase amagada és “La llibertat d’expressió és un dret universal que
implica poder accedir a la informació, expressar-se i no ser perjudicat
pel fet que una altra persona s’expressi”.
Es col·loquen al centre del terreny de joc, i cap per avall, els 26 fulls de
paper, cadascun amb una paraula de la frase. Els grups es posen al voltant del terreny de joc.
Els grups organitzen torns. A cada torn, un infant arrenca a córrer, agafa
un full, el porta on és el seu grup i, junts, llegeixen la paraula i el número
d’ordre. Un cop s’ha apuntat la informació, el següent infant va cap el
terreny de joc, deixa el full al lloc on era i n’agafa un altre.
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Activitat 6

Feu el buidat de tots els eslògans proposats. Després repartiu una mascareta a cada infant i demaneu que triï un eslògan i l’escrigui sobre la
mascareta amb retolador permanent.

Boques tapades

Feu una fotografia a cada infant amb la seva mascareta-eslògan. Prepareu un cartell a classe on es puguin veure els diferents eslògans creats
pels infants per donar resposta a les persones que creuen que poden
fer qualsevol acció emparant-se en la llibertat d’expressió.

Durada: 50 min (que es poden repartir en diferents moments, no cal
que sigui tot en una mateixa sessió).

Objectius:

Document: “Els límits de la llibertat d’expressió”

Reflexionar sobre quins són els límits de la llibertat d’expressió.
Dissenyar una instal·lació artística per expressar aquests límits.

Material necessari:
Còpies del full: els límits de la llibertat d’expressió.
Càmera de fer fotos.
Mascaretes.
Retoladors permanents.

Desenvolupament de l’activitat :
Llegiu i comenteu el document “Els límits de la llibertat d’expressió”.
Apunteu a la pissarra les idees que us semblin més interessants.

NOTA
AQUEST DOCUMENT EXPLICARÀ BÀSICAMENT DOS LÍMITS, LA VIOLÈNCIA
I EL DISCURS D’ODI.

Després proposa el repte:
Cadascú ha de pensar un eslògan que mostri quina és la seva visió dels límits
de la llibertat d’expressió (per exemple, quan es justifica la violència de gènere
o contra persones LGTBI, o s’utilitza per discriminar persones per les seves
creences, el seu origen ètnic o el lloc de naixement).

Pots descarregar-te el document a la secció de material complementari
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Activitat 7

Les postals dels colors prohibits

Per tal fer fer-ho més realista, si voleu, podeu inventar-vos quins són els
colors que estan prohibits i explicar-los les raons què ho ha motivat.

Durada: 50 min

En el moment de pintar la postal, els infants no poden utilitzar cap color
prohibit. Aneu penjant en un lloc visible totes les postals que van enllestint. Podeu penjar-hi unes lletres amb el títol: “Els paisatges dels colors prohibits”.

Objectius:
Adonar-se de les conseqüències de la manca de llibertat d’expressió.
Experimentar com és el món quan no hi ha llibertat d’expressió.

Un cop tothom ha acabat, reflexioneu amb tot el grup:

Material necessari:

Què pensaríeu si rebéssiu una postal on falten els colors?

Fulls blancs (preferible, de mida petita, A5 o A6)

Quins motius creieu que portarien una persona a prohibir un color
determinat?

Colors.

Desenvolupament de l’activitat :

Escriviu les respostes a aquestes preguntes en targetes i pengeu-les al
costat de les postals. Si voleu, col·loqueu aquesta intervenció artística
en un lloc visible per tal que altres grups de l’escola puguin veure-la i
reflexionar-hi.

Repartiu un full i un llapis a cadascú (de moment, sense colors). Expliqueu què han de fer:
Heu anat de viatge a un lloc perfecte, meravellós. Hi ha muntanyes, un prat,
flors de tota mena. Des de la finestra de la casa on sou, podeu veure animals
que s’apropen amb tota tranquil·litat.

Feu fotografies de totes les intervencions i envieu-les a la secretaria tècnica per tal que puguin ser compartides al web.

Traieu el vostre cavallet, un llenç i prepareu un dibuix del paisatge. Segur que
quedarà tan bonic que podreu enviar-li a un amic o una amiga.

Activitat complementària
Per acabar i reforçar el missatge, es pot proposar que els infants inventin
frases fetes que facin referència a colors prohibits. Per exemple: “ets més
fred que un mar sense blau” o “és més trist que un foc sense vermell”.

Tot seguit, deixeu una estona perquè preparin el dibuix. Si voleu podeu,
anar inventant coses que es veuen des de la finestra. Un cop tothom ha
fet el dibuix a llapis, és el moment de pintar-lo. I aquí és on ve el problema:

Podeu enganxar les dites inventades en diferents llocs del centre. També
les podeu enviar a la secretaria tècnica per tal que les pugui compartir
al web.

Us esteu preparant per pintar el dibuix i arriba la mare us diu: “Recorda que ens
han dit que està prohibit utilitzar qualsevol tipus de color verd o vermell”.
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Com s’estructuren les activitats
Cadascun dels reptes està pensat per treballar una figura poètica diferent.
Per fer-ho s’han preparat unes endevinalles relacionades amb el tema del
Pregó d’aquest any i es proposa que se’n creïn de noves utilitzant la figura
poètica.
La seqüència de treball que es segueix a cadascun dels reptes és la mateixa:

Moment 2

Es presenten dues dues endevinalles que serveixen d’inspiració. Es
repta a trobar la solució i es proposa que les memoritzin per tal que
puguin compartir-les a casa.

Reptes poètics

Després hi ha una proposta de conversa per tal que pugueu reflexionar sobre la forma del recurs poètic i el contingut, relacionant-lo
amb el tema del Pregó.

Ara és el moment d’agafar pràctica sobre com es pot escriure el Pregó, Per
fer-ho hem preparat una col·lecció de reptes on els infants descobriran recursos per tal de generar petits poemes.

Per tal d’encarar el repte es fa una activitat que serveix per aprodundir en un aspecte del contingut del Pregó d’aquest any.

La llibertat d’expressió és un concepte complex i el seu camp semàntic té
poques paraules que puguin ser utilitzades per un infant. Per aquest motiu,
i per activar la creativitat dels infants, s’han preparat unes endevinalles que
fan referència a elements artístics o paisatgístics i que es poden utilitzar en
les creacions poètiques.

I per últim es proposa el repte, que consisteix en crear una endevinalla utilitzant la figura poètica treballada.
Totes les creacions es poden compartir amb la comunitat educativa. Us demanem que també ens les feu arribar a la secretaria del Pregó o les pengeu
a la vostra àrea privada. D’aquesta forma totes les escoles podran veure les
creacions de les altres.

A més, es fan propostes per tal que els mateixos infants busquin els mots
que els semblin més adequats i puguin crear les seves pròpies endevinalles.

Tancament dels reptes poètics
Feu una exposició amb totes les endevinalles i les respostes il·lustrades que
heu creat. Situeu-la en un lloc ben visible, deixant un espai entre endevinalla
i resposta, per tal que tothom (alumnat, professorat, famílies o personal d’administració i serveis) pugui utilitzar aquest recurs com a forma de reflexió
sobre el dret a la llibertat d’expressió
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Primer repte poètic: onomatopeies
Conversa

Dues endevinalles

Haurem de treballar conjuntament el paper de les onomatopeies
en aquestes endevinalles. Ho farem amb dues preguntes:

Repartiu un full i un llapis a cadascú (de moment, sense colors).
Expliqueu què han de fer:
Xxx, xxx, xxxx
Pujo i baixo sense parar,
ves amb compte que ets pots
marejar!
Xxx, xxx, xxxx
M’apropo i m’allunyo dels
teus peus,
si has fet un castell l’hauràs de
tornar a començar.

Quin efecte hi fan?
Creieu que l’ús de les onomatopeies és una manera habitual
d’expressar-se?

Clinc, clanc, clunc,
tinc a la boca una dentadura.
Clinc, clanc, clunc,
em poso a cantar si les dents
em belluguen.

Preparació per a la creació
Utilitzeu les dues endevinalles com a font d’inspiració per crear les
vostres. Ho podeu fer d’aquesta manera:
Busqueu poemes i endevinalles que facin servir onomatopeies.
Així veureu formes diferents d’utilitzar-les.
Feu una llista ben llarga d’onomatopeies. Podeu fer el buidat de
totes les que heu trobat als poemes i a les endevinalles que heu
buscat i afegir-n’hi de noves.

Suggeriments per al treball del repte
Endevinalles
1 - Presentació: Escolteu aquestes dues endevinalles.

En què us fan pensar?

El repte poètic

2 - Introducció de pistes: a primera endevinalla fa referència a

Prepareu entre tota la classe un núvol de paraules amb els conceptes que
us venen al cap quan sentiu “llibertat d’expressió”. Si voleu, podeu utilitzar
una eina com Mentimeter (mentimeter.com), que permet crear núvols de
paraules de forma senzilla i visual.

un lloc de la natura que pot ser representat artísticament. I la segona, a un instrument musical.

Solució: el mar i un piano
3 - Gaudir de saber-ne la solució: Ara que ja sabem de què

Després deixeu que cada infant (o cada petit grup) inventi una endevinalla
que faci referència a algun dels conceptes del núvol de paraules.

4 - Memoritzar-les: Memoritzeu les endevinalles i així podreu

Envieu-nos-les abans del dia 11 de gener o bé pengeu-les a la vostra àrea
privada.

es tracta, tornem-les a escoltar.

plantejar-les a casa o a altres infants del centre.
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Segon repte poètic: paraules polisèmiques
Dues endevinalles
Si travessa una muntanya de dalt
a baix,
porta vida allà on calgui;
i si algú ho fa,
gaudeix de la vida.
Qui soc?

Preparació per a la creació
Utilitzeu les dues endevinalles com a font d’inspiració per crear les
vostres. Ho podeu fer d’aquesta manera:

Em trobes a la pintura
o a la geometria,
i si em veus dalt d’un avió,
soc en mans d’un pilot.
Ja saps qui soc, oi?

Dret: pot fer referència, per exemple, a la justícia i la llei o bé a
una posició vertical.
Xarxa: pot ser una malla de corda, el conjunt de les cadenes
alimentàries o Internet.

Suggeriments per al treball del repte

Diari: pot significar una cosa que passa cada dia, una llibreta
on escrius els teus pensaments o una publicació que divulga
notícies.

Endevinalles
1 - Presentació: Escolteu aquestes dues endevinalles. No di-

Art: pot fer referència a una forma d’expressar-se o al fet de tenir molta habilitat.

2 - Introducció de pistes: Com que són respostes molt gràfiques,

Obra: pot ser una forma de representació artística, normalment
pictòrica o teatral, o un edifici en construcció.

Solució: riu (corrent d’aigua i acte de riure) i quadre (una pintura,

Teatre: pot fer referència a l’edifici on es fan representacions,
al públic que assisteix a una obra teatral o al fet de representar
alguna cosa per tal d’enganyar algú.

gueu la resposta, podeu escriure-la en un paper.

es poden mostrar amb gestos.

una figura geomètrica o un quadre de comandament d’un avió).

3 - Gaudir de saber-ne la solució: Ara que ja sabem de què

Circ: pot ser una forma d’expressió amb pallassos, equilibristes,
etc.; una forma de relleu, o bé un lloc on a l’antiga Roma es feien
curses o altres representacions.

es tracta, tornem a escoltar-les.

4 - Memoritzar-les: Memoritzeu les endevinalles i així podreu

Ploma: pot significar estri per escriure o element que cobreix el
cos de les aus.

plantejar-les a casa o a altres companys o mestres.

Conversa

El repte poètic

Haurem de treballar conjuntament les paraules polisèmiques que
hi ha en aquestes endevinalles. Ho farem amb dues preguntes:

Trieu una de les paraules polisèmiques de la llista de paraules que poden tenir a veure amb la llibertat d’expressió. Inventeu-vos una endevinalla. Podeu
representar-ne gràficament la solució.

Quines altres paraules polisèmiques coneixeu?
Pot haver-hi una paraula polisèmica que doni peu a un embolic?
(Per exemple, busco una bossa amb claus per construir objectes de fusta i algú em porta una bossa plena de claus velles per
obrir portes.)

Envieu-nos-les abans del dia 11 de gener o bé pengeu-les a la vostra àrea
privada.
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Tercer repte poètic: comparacions i metàfores
Dues endevinalles
Pelut com un os,
llarg com una girafa,
allà per on passo
deixo un rastre de color.

Blau com el mar
o negre com la gola d’un llop,
de nit està escrit com un conte
que t’orienta com un mapa.

Conversa
Per treballar les comparacions i les metàfores, utilitzarem dues preguntes:
En què ens podem fixar per comparar dues coses?

Suggeriments per al treball del repte

Com us inventaríeu una metàfora?

Endevinalles

Preparació per a la creació

1 - Presentació: Llegiu les dues endevinalles i deixeu un mo-

Utilitzeu les dues endevinalles com a font d’inspiració per crear les
vostres. Agafeu el llistat de paraules que heu preparat al primer
dels reptes i escolliu-ne algunes. Inventeu una comparació o una
metàfora per a cadascuna.

ment als infants perquè pensin la resposta. Qui cregui que la sap,
que l’escrigui en un full.

2 - Introducció de pistes: La primera endevinalla fa referència

a un estri que s’utilitza en l’art. La segona, a un element que tenim
sempre a sobre nostre.

El repte poètic

Solució: pinzell i cel.
3 - Gaudir de saber-ne la solució: Ara que ja sabem de què

Trieu una de les metàfores o comparacions que heu pensat. Inventeu-vos
una endevinalla que faci referència al concepte i representeu-ne la solució
de forma gràfica.

4 - Memoritzar-les: Tal com heu fet amb els altres reptes, po-

Envieu-nos-les abans del dia 11 de gener o bé pengeu-les a la vostra àrea
privada.

es tracta, tornem a escoltar-les.

deu memoritzar-les per plantejar-les a casa o a altres infants del
centre.
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Conversa

Quart repte poètic: menys és més

Les endevinalles donen pistes molt específiques perquè se’n pugui la solució: en diuen el més essencial. A partir d’aquí, es pot
encetar un diàleg per saber què destacaríem com a més essencial
de, per exemple, un dinar.

Dues endevinalles
Té ulls i no hi veu,
té aigua i no se la beu,
té carn i no se la menja,
té barba i no s’afaita.

M’obro i em tanco però no soc
una porta, explico històries però no
tinc boca, tinc colors, però no soc un
quadre,tinc coberta però no soc
un vaixell.

Amb verbs: compartir, atipar-nos, gaudir.
Amb noms: l’abundància, el plaer, la companyia.
Amb una frase: passar-nos-ho bé menjant i parlant.

Preparació per a la creació
Comenceu per la llista de paraules creades al primer dels reptes
poètics. Descriviu cadascun dels mots a partir de verbs, frases o
noms que hi estiguin associats.

Suggeriments per al treball del repte
Endevinalles
1 - Presentació: Llegiu les dues endevinalles i deixeu un mo-

ment als infants perquè pensin la resposta. Qui cregui que la sap,
que l’escrigui en un full.

El repte poètic
Trieu un dels mots de la llista i apunteu tots els verbs, frases o noms que el
descriguin. Inventeu-vos una endevinalla. Dibuixeu-ne la resposta
i retalleu-la.

2 - Introducció de pistes: La primera endevinalla és una fruita

tropical. I la segona un objecte que es troba a totes les classes. Es
proposa donar només una pista de l’ús que té o en quin moment es
pot fer servir. Després de donar la pista, podeu fer que tothom que
sàpiga la solució la digui en veu alta (tothom alhora).

Ens podeu enviar una fotografia de les millors endevinalles i del dibuix
respectiu abans del dia 11 de gener o bé penjar-ho a la vostra àrea privada.

Solució: coco i llibre.

Tancament

3 - Gaudir de saber-ne la solució: Ara que ja sabem de què
es tracta, tornem a escoltar-les.

Feu una exposició amb totes les endevinalles i les respostes il·lustrades que
heu creat. Situeu-la en un lloc ben visible, deixant un espai entre endevinalla
i resposta, per tal que tothom (alumnat, professorat, famílies o personal d’administració i serveis) pugui utilitzar aquest recurs com a forma de reflexió
sobre el dret a la llibertat d’expressió.

4 - Memoritzar-les: Tal com heu fet amb els altres reptes, po-

deu memoritzar-les per plantejar-les a casa o a altres infants del
centre
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Moment 3

Activitats del dia de l’encàrrec
El dia de l’encàrrec del Pregó dels Infants és un moment molt important en tot
el desenvolupament del programa. És un dia festiu en el transcurs del qual
els infants tornen a reflexionar sobre els conceptes bàsics del dret escollit
(en aquest cas, el de la llibertat d’expressió) però utilitzant el joc.
Cadascun dels jocs estarà introduït per un grup de monitors formats en la dinamització del joc en qüestió. Un cop hagi acabat l’estona de joc, els infants
rebran la visita de l’alcaldessa, que els farà l’encàrrec formal de l’escriptura
del Pregó d’enguany.
La trobada de l’encàrrec tindrà lloc el dia 22 de novembre. Dies abans rebreu les indicacions amb tots els detalls necessaris.
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El pregó dels Infants
a les Festes de
Santa Eulàlia 2023
Els nens i nenes hi diem la nostra

Fase 2
Creació del pregó
i acte de lectura

Moment 1

Redacció de l’estrofa

Com fer el Pregó

23 novembre - 12 de desembre
Per formalitzar aquesta part del procés, és interessant haver dut a terme
alguna de les activitats d’entrenament proposades a l’apartat de reptes poètics. D’aquesta manera, els infants hauran pogut treballar la construcció d’estrofes en algun dels formats plantejats.

1. Seqüenciació de la creació del Pregó
Després de la feina feta a l’aula, toca centrar-se en la creació del Pregó de
les Festes de Santa Eulàlia.

EL RODOLÍ (estrofa)

En aquesta edició, es generaran estrofes relacionades amb el dret a la llibertat d’expressió. Aquestes estrofes es compartiran entre les diferents escoles
que participin en el projecte. D’aquesta manera, es crearan prou estrofes per
elaborar un pregó ric i divers.

Un rodolí és un conjunt de dos versos apariats (p. ex.: “Si sostenible vull
menjar, al mercat he d’anar a comprar”). El rodolí és perfecte per generar
estrofes, perquè la suma de dos rodolins fa una estrofa de quatre versos
(exactament com les que utilitzarem per generar el Pregó). La rima de les
estrofes ha de ser ABAB (com a la cançó “Marrameu torra castanyes”) o
bé AABB (la suma de dos rodolins).

Al punt 3 d’aquest document podeu veure el calendari amb les dates de les
diferents fases del projecte. Fixeu-vos bé en la data del calendari de lliurament de l’estrofa definitiva (una estrofa per cada grup classe).

Per dur a terme aquesta activitat, necessitareu notes adhesives o pòstits,
paper kraft i retoladors.

2. Activitats

1.

Enganxeu un tros gran de paper kraft en una paret de l’aula.

2.

Cada infant pensa un vers, l’escriu a la nota adhesiva i se l’enganxa
al pit.

Completa les altres! Cada grup classe completa les propostes generades pels participants d’altres centres educatius. A partir de les
estrofes ja completades, en crearan de noves que hauran d’intercanviar novament.

3.

Tothom s’aixeca i mira els versos dels altres i intenta crear una rima
relacionada amb el dret a la llibertat d’expressió

4.

Quan algú té un rodolí, corre a apuntar-lo al paper kraft.

Totes les estrofes ens agraden molt! Amb aquesta activitat, els infants escolliran l’estrofa que més els agrada, la comentaran i la completaran. D’aquesta manera, la classe sentirà que ha participat en la
generació del Pregó.

5.

Passat un temps determinat, es llegeixen tots els rodolins i entre
tota la classe s’intenta generar estrofes ajuntant-los de dos en dos.

Per crear el Pregó de manera col·laborativa, es proposen tres activitats:
Redacció de l’estrofa: Cada grup classe treballa diferents estrofes
poètiques relacionades amb el dret que s’està tractant.

* Un cop tingueu una estrofa, pengeu-la a la vostra àrea privada i feunos-la arribar a prego@elpregodelsinfants.cat.

Totes les activitats tenen una durada aproximada d’una hora. Si per algun
motiu no es disposa d’aquest temps, els centres poden posar-se en contacte
amb l’oficina tècnica enviant un correu a prego@elpregodelsinfants.cat per
buscar activitats alternatives.
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Completa les altres!
13 de desembre - 11 de gener
Quan rebeu les estrofes de les altres escoles, llegiu-les, analitzeu-les i
mireu de jugar-hi per veure si podeu enriquir-les.

1.

Feu grups de tres o quatre alumnes. Escriviu a la pissarra els dos
primers versos de les estrofes que us han arribat.

2.

Repartiu un full a cada grup amb els dos primers versos, que cal
que completin.

3.

Demaneu que pensin una proposta de millora de l’estrofa amb un
vers que tingui relació amb el dret a la llibertat d’expressió

4.

Recolliu totes les estrofes i pengeu-les a les parets de la classe.
Llegiu-les en veu alta i voteu quines són les dues que voleu que es
retornin a l’aula d’on provenien.

5.

Pengeu les propostes de retorn a l’àrea privada i envieu-les a
prego@elpregodelsinfants.cat

6.

Si voleu, podeu escriure un text de part de la vostra classe per als
nens i nenes que rebran les estrofes.

Imprimiu l’estrofa que vau fer vosaltres (o totes les que vau fer a
classe).

Demaneu als infants que es moguin per la classe i llegeixin totes les
estrofes.

5.

Repartiu a cada nen o nena tres gomets de cada color. Hi ha gomets de dos colors diferents: uns seran per dir “m’agrada molt” i els
altres per dir “m’agrada, però hi canviaria alguna cosa”.

6.

Demaneu que enganxin els gomets als fulls de les estrofes per poder saber quina agrada més a tota la classe. Comenteu el resultat i
acabeu escollint l’estrofa que us agrada més perquè es pugui incorporar al Pregó. L’estrofa escollida serà la que més gomets positius tingui. Si voleu, hi podeu fer petites modificacions.

3. Calendari
23 de novembre - 12 de desembre
Escriptura d’una estrofa.

Quan l’escola amb la qual us han aparellat us torni les noves estrofes que
us ha proposat, us tocarà decidir quina és l’estrofa que voleu fer constar
al Pregó. Per fer-ho, necessitareu les estrofes i gomets de dos colors.

2.

4.

Per poder confeccionar el Pregó i fer-vos-en arribar la versió final com
més aviat millor perquè pugueu preparar l’acte de lectura, us agrairem
que respecteu els terminis de lliurament que s’han determinat (consulteu
el calendari). Si teniu alguna dificultat en aquest sentit, contacteu amb
l’oficina tècnica per tal que us puguem ajudar

12 de gener - 17 de gener

Imprimiu les estrofes que ha completat l’altra escola.

Pengeu les estrofes a la paret de l’aula o repartiu-les per sobre de
les taules.

Pengeu l’estrofa escollida a l’àrea privada del web del Pregó i envieu-la
a l’oficina tècnica indicant el nom de l’escola i el grup que ha fet la tria a
prego@elpregodelsinfants.cat.

Totes les estrofes ens agraden molt!

1.

3.

13 de desembre - 11 de gener
Intercanvi d’estrofes amb l’escola emparellada i escriptura d’una proposta per a l’estrofa de l’altra escola.

12 de gener - 17 de gener
Elecció de l’estrofa que preferim entre la nostra i les proposades.
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Moment 2

3. Dades tècniques

Acte de lectura del Pregó

Data: 10 de febrer de 2022
Lloc: plaça de Sant Jaume, sempre que l’estat de la pandèmia ho faci
possible
Horari: 10.00 - 12.00 h
Lloc de lectura del Pregó: escenari a la mateixa plaça de Sant Jaume

1. Presentació
L’acte de la lectura del Pregó dels Infants és un esdeveniment organitzat pel
Departament de Promoció de la Infància - Àrea de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI, i compta amb la presència de l’alcaldessa Ada
Colau i la resta dels membres del consistori.
És un acte públic protagonitzat per les escoles que participen en el projecte
i que són les encarregades d’elaborar i de fer la lectura del Pregó de les
Festes de Santa Eulàlia.
Els diferents moments del programa queden recollits al web
http://www.elpregodelsinfants.cat/.

2. Objectius generals
Fer sentir partícips i ciutadans i ciutadanes de ple dret als nens i
nenes de la ciutat.
Potenciar el dret a la participació dels infants.
Elaborar i llegir públicament el Pregó de les Festes de Santa Eulàlia.
Donar rellevància a la feina feta pels infants i fer-los sentir part protagonista de la Festa Major d’hivern.
Passar una jornada lúdica per celebrar la bona feina i l’inici de las
Festes de Santa Eulàlia.
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El pregó dels Infants
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Santa Eulàlia 2023
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Fase 3
Creació de propostes per al
districte i acte de lectura

Moment 1

Desenvolupament de l’activitat:

1. Proposta

Per fer-ho disposen d’una fitxa que els permetrà analitzar de forma efectiva si aquestes organitzacions treballen per defensar la llibertat d’expressió, mitjançant les preguntes següents:

Es formen grups de 2 o 3 infants cadascun. Es penja en un lloc visible
de la sala un mapa del barri. Es demana que cada grup busqui per una
zona determinada del barri entitats, serveis o equipaments que estiguin
treballant per a la salvaguarda de la llibertat d’expressió.

Creació d’un projecte: guia per garantir la
llibertat d’expressió
El darrer pas del programa d’enguany és portar a terme un projecte de recerca que permeti descobrir qui està treballant per la salvaguarda del dret
a la llibertat d’expressió al barri, així com elaborar propostes de millora per
fer-les arribar al regidor o regidora del districte.

Promouen l’accés a la informació en totes les seves formes?
Afavoreixen l’accés a internet?

Durada:

Donen veu a qui està lluitant per una causa?

No té una durada concreta. Pot ser una tasca per fer a casa, una activitat
en què participin les famílies. La reflexió final es podrà fer en 20 min.

Organitzen esdeveniments oberts a la participació de tothom?
Exerceixen el dret a la participació?

Objectius:

Cada grup marcarà amb una estrella cadascuna de les quatre accions
que ajuden a garantir la llibertat d’expressió.

Descobrir quines accions permeten treballar per la llibertat d’expressió.

Un cop els grups han fet la seva recerca, es pengen els gomets i les
estrelles que ha aconseguit cada equipament, servei i entitat del barri. I
en el moment en què el mapa està ple de les informacions obtingudes,
es proposa fer a classe una reflexió que ajudi a completar la pregunta
d’aprenentatge:

Valorar les entitats, els serveis i els equipaments del barri com a
agents en la defensa de la llibertat d’expressió.
Exercir el dret a la participació fent propostes de millora per al barri/
districte

Quines accions concretes es poden fer per afavorir la llibertat
d’expressió?

Material necessari:
Un mapa gran del barri per enganxar a la paret.

Totes les informacions de les entitats del barri s’enviaran a l’oficina tècnica per tal que siguin recollides en un document digital que es presentarà
el dia de la trobada al districte.

Gomets o xinxetes per marcar les entitats, els serveis i els equipaments.
Un full per analitzar cadascun dels serveis, entitats o equipaments.

2. Calendari
13 de febrer - 3 de març: preparació del mapa
3 de març: enviament del mapa resultant a l’oficina tècnica
3 de març - 8 de març: l’oficina tècnica treballa els materials rebuts
i deixa el document llest per a l’esdeveniment
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Moment 2

Trobada als districtes
1. Presentació

3. Què heu de fer amb les preguntes?

Les trobades als districtes són esdeveniments organitzats pel Departament
de Promoció de la Infància amb la col·laboració dels representants polítics
de cadascun dels districtes.

Cal que faciliteu com més aviat millor les preguntes que voleu fer al o la
representant polític. D’aquesta manera tindrà l’oportunitat de consultar les
àrees responsables i us podrà donar la informació correcta.

2. Objectius generals

Tot el material que genereu durant la feina a l’aula (fotografies, textos, etc.)
l’heu d’enviar per correu electrònic a l’oficina tècnica
(prego@elpregodelsinfants.cat). Indiqueu el nom de l’escola, la persona
referent de la classe i el grup que ha fet les aportacions.

Donar a conèixer als nens i nenes el funcionament del districte i mantenir una trobada amb els seus representants polítics
Fer sentir als infants que són ciutadans i ciutadanes de ple dret que
tenen dret a participar i fer sentir la seva veu en allò que els afecta i
interessa.

Es farà un recull de tot el material que enviïn les escoles d’un mateix districte
i, posteriorment, confeccionarem un mapa col·laboratiu. Finalment, us el
farem arribar per tal que el valideu o, si és el cas, hi incorporeu les esmenes
que considereu.

Donar rellevància a la feina feta a l’aula durant tot el procés del programa educatiu i posar en valor la campanya que han portat a terme
davant els seus representants polítics.
Exercir el dret a la participació.
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