
Què és el Pregó dels 
Infants?
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia 
promou la promoció i difusió dels drets dels 
infants i el seu reconeixement com a ciutadans 
i ciutadanes de ple dret recollits a la Convenció 
dels Drets dels Infants.

A qui va dirigit?
Als nens i nenes de 3r, 4t i 5è de primària de les 
escoles de Barcelona.

Quins objectius té?
El coneixement per part dels infants de les 
institucions polítiques i de participació 
ciutadana de Barcelona i iniciar-los en processos 
participatius basats en la coresponsabilitat i la 
ciutadania activa.

Vol incidir en els valors de la convivència i la 
participació a la ciutat, potenciant el compromís 
i la implicació de l’alumnat en la millora del seu 
entorn. 

On podeu trobar més informació?
http://www.elpregodelsinfants.cat
prego@elpregodelsinfants.cat
       @PregoInfants
       El-Pregó-dels-Infants

EL PREGÓ DELS INFANTS 
A LES FESTES DE 
SANTA EULÀLIA

La participació ens ajuda a créixer
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29 de setembre de 2015
Sessió informativa per al professorat 
interessat en l’activitat
Es farà al c/ València, 344, entl., a les 13.30 h. 
Drets Socials. Ajuntament de Barcelona

15 d’octubre i 5 de novembre de 
2015
Jornades de formació per al conjunt de 
mestres de les escoles participants
Es presentarà la proposta didàctica, la 
metodologia de desenvolupament, les activitats 
de tot el projecte, el procés de creació 
col·laborativa del pregó i el treball de síntesi 
als centres, amb la visita dels i les representants 
polítics del districte. 

Les formacions es faran al c/ València, 344, entl., a 
les 13.30 h.

Formació amb reconeixement del Consorci 
d’Educació de Barcelona.

Octubre i novembre
Treball als centres
A les sessions a classe es treballarà la participació 
partint del context més proper a l’alumnat per 
arribar a descobrir com participar a la nostra 
ciutat. 

S’analitzaran els mecanismes que l’Ajuntament 
posa a l’abast de la ciutadania, si s’adapten a 
les necessitats dels infants, i s’estimularà els 
nens i nenes a fer propostes per participar en la 
construcció d’aquesta ciutat.

INSCRIPCIÓ:
Des del mes de juliol fins al 9 d’octubre de 2015.
Es gestionarà a través del Programa d’Activitats 
Escolars (PAE):

www.bcn.cat/educacio/pae

Per fer la inscripció 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, Direcció de Drets 
Civils de l’Ajuntament de Barcelona. 

Setmana del 23 al 28 de novembre 
Participem a la ciutat! 
En una trobada matinal de totes les escoles 
participants, l’alcaldessa encarregarà 
l’elaboració del pregó de les Festes de Santa 
Eulàlia a les escoles. 
Al llarg del matí, s’organitzaran activitats 
lúdiques per identificar els temes de treball del 
pregó. 

Aquest acte tindrà lloc a la plaça del Rei, a les 
10 h.

Desembre i gener
Fem el pregó de les Festes de Santa 
Eulàlia
Els infants elaboraran el pregó que es llegirà el 
dia de Santa Eulàlia. 

A través del treball a l’aula i l’espai de 
comunicació web, l’alumnat compartirà mirades, 
propòsits i interessos sobre quin model de ciutat 
vol en el futur, i quin és el seu compromís per fer-
ho realitat.

12 de febrer de 2015
Lectura del pregó dels infants a les Festes 
de Santa Eulàlia
Els nens i nenes de les escoles llegiran el pregó 
d’inici de la festa d’hivern de la ciutat davant 
l’alcaldessa, els membres del Consistori i la 
resta de la ciutadania. 
En finalitzar, se celebrarà un acte de cloenda.

Març i abril
Creació d’una memòria visual al centre 
educatiu i visita dels i les representants 
polítics del districte
Finalment, proposem l’elaboració d’una 
producció visual que permeti plasmar la feina feta 
als centres educatius i les propostes dels infants. 

*Les dates anteriors no són definitives i poden 
experimentar alguna modificació.

PROGRAMA
D’ACTIVITATS


