
Xarxes virtuals 

Es potenciaran espais virtuals de col·laboració
a través d’internet per accedir a la documentació 
i facilitar el diàleg entre els nois i noies dels 
diferents grups que participen en el programa.

Jornada de redacció del manifest 
del programa d’àmbit de ciutat
 
Data: 12/4/18 
Horari: de 9.30 a 13 hores
A càrrec d’un grup de nois i noies
representants dels diferents grups.

Lliurament provisional del manifest del 
programa d’àmbit de ciutat 

i de la petició d’audiència pública al Registre 
Municipal. Tindrà lloc la segona quinzena del
mes d’abril del 2018, de 9.30 a 12 hores.

Celebració de l’audiència 
pública de ciutat 
 
Acte d’audiència pública al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona. Els representants 
dels nois i noies participants en les audiències 
d’àmbit de ciutat i d’àmbit de districte faran el 
lliurament dels manifestos a l’alcaldessa. Tindrà 
lloc el mes de maig del 2018, de 10 a 12 hores.

Valoració de l’activitat 

i seguiment dels acords presos pel consistori.

Comissió de seguiment de representants 
 
Integrada per nois i noies, triats entre els 
participants, i encarregada de dur a terme
el seguiment, durant el curs, de les accions
de retorn dels temes plantejats en els manifestos.

El programa d’àmbit de ciutat i
el d’alguns districtes tenen reconeixement
de formació del professorat per part del 
Consorci d’Educació de Barcelona.

Durant tot el procés, el professorat rebrà 
l’assessorament tècnic necessari. Els nois i
noies participants debatran les idees i propostes
per elaborar un manifest final consensuat.

Sessió informativa al professorat 
que hi estigui interessat 

Data: 5/10/17
Horari: de 13 a 14.30 hores
Sala d’actes de l’Institut d’Educació 
(plaça d’Espanya, 5)

Jornada de formació per a docents 
participants 

Data: 16/11/17
Horari: de 9 a 13 hores
Sala d’actes de l’Institut d’Educació 
(plaça d’Espanya, 5)

Jornada de presentació del treball 
als nois i noies 

Trobada de caràcter lúdic i participatiu, 
adreçada a tots els infants implicats, en què 
es vol que prenguin consciència de
la seva implicació en la tasca col·lectiva 
del programa. Tindrà lloc el mes de desembre 
de 2017, de 9.30 a 12 hores.

Procés de participació als centres 

Amb una metodologia col·laborativa i participativa, 
per mitjà d’un seguit d’activitats, els nois 
i noies es formaran sobre el tema proposat i 
elaboraran les propostes que inclourà el manifest 
conjunt que es presentarà a l’Ajuntament.
El personal docent participant rebrà 
l’assessorament tècnic i els materials
didàctics necessaris.

Trobades intercentres del programa 
d’àmbit de ciutat 

Dates: 1/2/18 i 15/3/18
Horari: de 9.30 a 13 hores
Debats en què els nois i noies dels diversos 
centres educatius aportaran les conclusions 
del seu grup i acordaran un únic document,
que esdevindrà el manifest que presentaran
a l’alcaldessa en audiència pública. Hi haurà
dues trobades intercentres al llarg del curs.



• Exercir la participació ciutadana a 
partir de la identificació, anàlisi 
i priorització de necessitats i la 
cerca de solucions i propostes sobre 
el zoo de la ciutat en què intervinguin 
l’Ajuntament, la comunitat i la 
ciutadania més jove. 

• Reflexionar sobre la relació de les 
persones amb altres éssers vius: 
relacions simètriques, asimètriques... 

• Aplicar habilitats de pensament crític 
a partir del coneixement sobre la funció 
dels zoos, l’opinió de la ciutadania 
i dels experts, i les informacions 
en els mitjans de comunicació. 

• Analitzar l’origen i l’evolució dels 
zoos, i també els factors de canvi 
que s’hi han produït. 

• Qüestionar per a què serveixen els zoos, 
per a què haurien de servir i quins 
valors haurien de ser-hi prioritaris. 

• Argumentar sobre la conservació 
dels hàbitats i la protecció dels 
animals, a partir del desenvolupament  
de capacitats per al debat, l’empatia, 
la reciprocitat i la cooperació. 

• Fer propostes sobre quin zoo volem, 
amb quines funcions i amb quin futur.

Inscripció en el programa d’àmbit de districtE 
 
Cal consultar el referent tècnic d’educació 
de districte

Inscripció en el programa d’àmbit de ciutat 
 
Data límit: 20 d’octubre de 2017
Per mitjà del Programa d’activitats 
escolars (PAE)

www.bcn .cat/educac io/paE 
Per inscriure-s’hi cal fer el següent:

• Identificar-se a l’apartat d’usuari amb 
el codi del centre de 8 dígits assignat 
pel Departament d’Ensenyament (sense 
la lletra) i posar com a contrasenya 
el codi postal del centre educatiu. 

• Cercar l’activitat introduint el cicle 
educatiu corresponent, i al camp 
“Entitat” introduir “Institut 
Municipal d’Educació”.

L’Audiència Pública als nois i noies de 
Barcelona promou un procés participatiu,  
a través del qual els infants i adolescents 
de la ciutat (alumnat de sisè de primària, 
de secundària i d’educació especial) fan 
propostes a l’Ajuntament de la ciutat. 
D’aquesta manera se’n garanteix el dret
a la ciutadania, i es reconeix i potencia
la participació dels infants a la ciutat. 

Es tracta d’establir uns espais 
de diàleg i d’intercanvi d’idees que 
ajudin els joves a entendre el present
i fer propostes per al futur. Després
d’un procés col·lectiu de reflexió, 
el jovent presenta les seves conclusions 
en una audiència pública presidida per 
l’alcaldessa.

Es potencia la participació dels nois 
i noies en un procés ciutadà polític 
educatiu per exercir els seus drets
i deures com a ciutadans i ciutadanes
de Barcelona.

Tant a l’audiència d’àmbit de ciutat
com a les audiències d’àmbit de districte, 
la temàtica de què tractarà la XXIII 
Audiència Pública als nois i noies
de Barcelona serà “el zoo que volem”.


