
 
 
 
 
 
  
 
Benvolguts, 
Benvolgudes,  
 
Un any més, us fem a mans la proposta pedagògica del programa el Pregó dels Infants a les 
Festes de Santa Eulàlia, la qual no seria possible sense la participació de les escoles de la ciutat. 
 
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un programa educatiu adreçat a l’alumnat de 
tercer, quart i cinquè de primària, que posa l’èmfasi en el reconeixement dels infants com a 
ciutadans i ciutadanes de ple dret, i té per objectiu reflexionar sobre l’exercici dels drets i els 
compromisos que se’n deriven. 
 
Per al curs 2017-2018, el centre d’interès d’aquest programa és el dret al joc i a les activitats 
d’esbarjo, reconegut a la Convenció sobre els drets dels infants, i la realitat de molts nens i nenes 
d’arreu, que veuen aquest dret vulnerat per diferents motius: la pobresa, les guerres, la situació 
de refugiats, etcètera. 
 
Aquesta proposta pedagògica té per finalitat que es reflexioni amb els infants sobre com 
s’utilitza el temps lliure i d’esbarjo, i s’analitzi el joc com a element de creixement personal i 
social que ensenya a compartir, a reconèixer la igualtat i la diferència, a consensuar i negociar 
amb els companys i companyes la importància de les regles, la negociació i el treball en equip. 
També es proposa reflexionar sobre el joc individual i el joc compartit, el joc virtual i el joc “real o 
analògic” i les diverses maneres de jugar arreu del món. 
 
La inscripció a aquest programa la podeu fer a través de l’aplicació del Programa d'activitats 
escolars (PAE) (trobareu tota la informació al web barcelona.cat/infancia). 
 
Des de l’Ajuntament de Barcelona, i mitjançant aquesta carta, us convidem a participar i gaudir, 
un any més, d’aquest programa, que tant ens il·lusiona compartir amb vosaltres.  
 
Us agraïm la tasca que feu cada dia, i aprofitem l’ocasió per saludar-vos ben cordialment. 
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