
L’Audiència Pública als nois i noies de 
Barcelona és una forma de participa-
ció per mitjà de la qual l’alumnat de 6è 
de primària, de secundària, batxillerat i 
educació especial fa arribar propostes a 
l’Ajuntament de la ciutat. D’aquesta mane-
ra, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciuta-
danes més joves i els permet educar-se 
en la pràctica de la participació cívica. 

Es tracta d’establir uns espais de diàleg 
i intercanvi d’idees que ajudin els nois i 
noies a entendre l’avui i a fer propostes 
per al demà. Després d’un procés col·lec-
tiu de reflexió, el jovent presenta les seves 
conclusions en una audiència pública 
presidida per l’alcalde. Aquesta activitat 
potencia la participació dels nois i noies 
d’aquestes edats i els ajuda a conèixer 
els seus drets i deures com a ciutadans i 
ciutadanes de Barcelona.

Aquest curs 2014-2015, la XX Audièn-
cia Pública als nois i noies de Barcelona 
tractarà de la política i els drets de la 
ciutadania, tema que es treballarà paral-
lelament a nivell de districte.

XX Audiència Pública 
als nois i noies de Barcelona
Construïm amb la gent jove la 
política i els drets de la ciutadania
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Objectius

Aprofundir en la governança de la ciutat 
de Barcelona. 

Conèixer i utilitzar els principals espais 
de participació presencial (a nivell de 
districte i de ciutat) i també virtual, a 
través de governobert.bcn.cat.

Viure la participació ciutadana a partir 
de la identificació de necessitats, la seva 
priorització i la recerca de propostes 
i possibles solucions que implicarien 
l’Ajuntament, la comunitat i, particular-
ment, els joves ciutadans i ciutadanes. 

Durant tot el procés, el professorat comp-
tarà amb l’assessorament tècnic necessa-
ri. Per la seva banda, els nois i noies par-
ticipants debatran les idees i propostes 
aportades per ells mateixos, amb vista a 
elaborar un manifest final consensuat.

Programa d’activitats

Sessió informativa per al professorat interessat
Data: 23/09/2014, de 13.00 a 14.30 h
Lloc: Torre Jussana (av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30)

Jornada de formació per als docents participants
Data: 10/10/2014, de 9.00 a 13.00 h
Lloc: Torre Jussana (av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30)

Treball als centres. El personal docent participant 
comptarà amb l’assessorament tècnic puntual i els 
materials didàctics necessaris.

Trobades intercentres. Debat en el qual els nois i 
noies dels diferents centres participants aportaran les 
conclusions del seu grup i acordaran un únic docu-
ment que es convertirà en el manifest que presentaran 
a l’alcalde en l’audiència pública.

Xarxes virtuals. Es potenciaran, a través d’Internet, 
els espais virtuals de col·laboració per a accedir a la 
documentació i facilitar el diàleg entre l’alumnat parti-
cipant en l’activitat. 

Jornada de redacció del manifest

Lliurament del manifest provisional i petició de 
l’audiència pública al registre municipal.

Celebració de l’audiència pública. Dins l’últim 
trimestre del curs escolar, se celebrarà l’audiència 
pública al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, 
on els nois i noies lliuraran el manifest final a l’alcalde.

Valoració de l’activitat i seguiment dels acords 
presos pel Consistori.

Inscripció 

La inscripció s’efectuarà a través del Programa 
d’Activitats Escolars (PAE):
www.bcn.cat/educacio/pae
(data límit: 4 d’octubre de 2014)

Per a fer la inscripció, cal:
· Identificar-se en l’apartat d’usuari/ària intro-

duint el codi del vostre centre assignat pel 
Departament d’Ensenyament i, com a contra-
senya, el codi postal del centre educatiu.

· Cercar l’activitat, introduir el cicle educatiu 
corresponent i, com a entitat, la Direcció de 
Participació i Associacionisme de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Construïm amb 
la gent jove la 
política i els drets 
de la ciutadania

Formació dels docents, amb reconeixement 
del Consorci d’Educació de Barcelona.


