
L'audiència pública als nois i noies de Barcelona
és una forma de participació a través de la qual
l'alumnat –de 6è de primària i de secundària
postobligatòria– fa propostes a l’Administració
municipal. D'aquesta manera, la ciutat dóna veu i
participació als ciutadans i ciutadanes més joves i
els permet d’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 imaginar el demà. Després d'un
procés col·lectiu de reflexió, el jovent presenta les
seves conclusions en una audiència pública
presidida per l'alcalde.

Aquesta activitat potencia la participació i
enalteix l’opinió dels nois i noies d’aquestes
edats, alhora que els ajuda a conèixer els seus
drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de
Barcelona.

El tema que es proposa per a l'audiència del curs
2006-2007, els mitjans de comunicació, té una
innegable importància, atès l’ús massiu que en
fan els joves, i el protagonisme que la
comunicació té en les seves vides.

Informació i inscripcions:

Institut d'Educació

de l'Ajuntament de Barcelona

Plaça d'Espanya, 5 - 08014 Barcelona

Tel. 93 402 36 63

Fax 93 402 36 60

imebatencio@mail.bcn.cat

www.bcn.cat/educacio

La XII Audiència Pública als nois i noies 
de Barcelona es farà paral·lelament 

amb la VI Audiència Pública 
de Donòstia - Sant Sebastià, i

la III Audiència Pública de
Rivas Vaciamadrid

Institut d’Educació
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XII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

BARCELONA COMUNICA!
Propostes per a l'ús 

i la millora dels mitjans 
de comunicació 

a la ciutat 
Curs 2006-2007



El tema de debat

L'Audiència té com a finalitat la participació social activa dels
nois i les noies, a través d'un treball intel·lectual que, des del
respecte als altres, cerca la capacitat de transformar la realitat
amb l'adopció d'un compromís.

Els objectius

La XII Audiència té com a objectius principals:

• Reflexionar sobre la influència dels mitjans de comunicació

en les persones. Veure el paper social, econòmic i cultural 

que tenen, i la seva funció com a eina educativa, explicativa 

i, fins i tot, transformadora de la realitat social.
• Cercar l’opinió del jovent sobre aquest tema i conèixer 

quines són les seves vivències i percepcions quotidianes 
al voltant de la comunicació. Determinar els seus temes 
d’interès i les seves prioritats en aquest àmbit.

• Esbrinar quin és el grau de realisme, versemblança i 
credibilitat en la representació que es fa del jovent en els 
mitjans de comunicació.

• Formar la ciutadania perquè faci un ús crític dels mitjans 
de comunicació, amb criteris propis i des de valors 
democràtics com el diàleg, la tolerància, la convivència i el 
respecte per la diferència. Veure i analitzar quin tractament 
fan els mitjans de conflictes de gènere, socials, culturals i 
econòmics.

• Guiar els nois i noies de Barcelona cap a una utilització 
responsable dels mitjans de comunicació. Orientar el seu pas
de subjectes passius a subjectes actius de la comunicació i 
fomentar la creativitat del jovent aplicada als mitjans de 
comunicació.

• Analitzar els diversos formats, suports, vehicles i materials 
comunicatius, tant en termes generals com en l’àmbit 
específic de la ciutat de Barcelona. 

• Fer noves propostes d’eines educatives en comunicació, en 
especial les que propicien la implicació i la 
participació ciutadanes.

Durant tot el procés comptaran amb l'assessorament tècnic
necessari per a la realització de la tasca. Els centres
participants, al llarg d’un procés d’acord col·lectiu, debatran les
idees i propostes per elaborar un manifest final. 

Com s’hi participa

El programa d'activitats previstes per preparar la XII Audiència
Pública és el següent:
1. Sessió informativa per al professorat interessat en el projecte.

27 de setembre de 2006, a les 13 h, a la sala d’actes de 
l’Institut d’Educació, plaça d’Espanya, 5, Barcelona.

2. Jornada de formació per a docents participants en la XII 
Audiència. En aquesta jornada, en la qual participaran 
professionals reconeguts, es donaran elements per iniciar el 
treball de l'audiència a l'aula o a la tutoria i es facilitarà un 
dossier de propostes didàctiques. 3 d’octubre de 2006, de 9 
a 12 h, a l’auditori de la Facultat de Comunicació 
Blanquerna, Universitat Ramon Llull, c/ Valldonzella, 23, de 
Barcelona.

3. Jornada de presentació del treball als nois i noies.
En aquesta jornada de caràcter lúdic i formatiu, adreçada als
grups de nois i noies implicats en el projecte, es vol que 
aquests prenguin consciència de la importància del procés 
de participació en una tasca col·lectiva. 17 de novembre de 
2006, de 9.30 a 12 h, en un lloc per determinar.

4. Treball als centres. El personal docent participant disposarà 
del bagatge necessari per dur a terme el treball i 
comptarà amb l'assessorament puntual que calgui.

5. Trobades intercentres. Debat en el qual els nois i noies 
aportaran les conclusions del seu grup i acordaran un únic 
document. Els dies 14-12-2006, 6-2-2007 i 20-3-2007, en un
lloc per determinar.

6. Videoconferència. Hi ha prevista una videoconferència amb 
els nois i noies participants en la VI Audiència de Donòstia, i
la III Audiència de Rivas Vaciamadrid de 9.30 a 12 h, en un 
lloc per determinar.

7. Redacció provisional del manifest a càrrec d'un grup de nois i
noies assessorats per un especialista. Facultat de 
Comunicació Blanquerna, carrer Valldonzella, 23, de  
Barcelona. Data per concretar.

8. Petició de l'Audiència al Registre municipal. Amb la 
presentació de les instàncies corresponents.

9. Celebració de l'Audiència. Durant el mes de maig, se 
celebrarà l'Audiència al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona, i els nois i noies faran el lliurament del manifest 
final a l'alcalde i als regidors i regidores implicats en el 
tema.

10Anàlisi de l'activitat i seguiment dels acords presos pel 
Consistori. Es recolliran els suggeriments dels participants 
pel que fa als temes i les propostes de millora per a 
properes audiències.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ (data límit: 30-09-06)

Centre:

Nom i cognoms de la persona docent:

Càrrec:

Etapa educativa:

Adreça de la institució:

Codi postal:                   Telèfon:               Fax:

Adreça electrònica: 

S’ha participat en alguna Audiència anterior?

Sí     No

10.


