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L'Audiència Pública als nois i noies de Barcelona
és una forma de par ticipació a través de la qual el
jovent d’entre 10 i 17 anys, franja d'edat
corresponent a l’alumnat més gran de primària i
al de secundària, fa propostes a l’Administració
municipal. Després d'un procés col·lectiu de
reflexió, els nois i noies presenten les seves
conclusions en una audiència pública presidida
per l'alcalde.
D'aquesta manera, la ciutat dóna veu i
par ticipació als ciutadans i ciutadanes més joves i
els permet, alhora, educar-se en la pràctica de la
par ticipació cívica.
El dret a par ticipar dels nois i noies d’aquestes
edats és el dret a ser considerats com a ciutadans
i ciutadanes de veritat, a ser informats dels seus
drets i deures, a opinar i a tenir-los en compte en
la vida social.
El tema que es proposa per a l’audiència del curs
2005-2006 té una innegable presència en la
realitat més propera al jovent. En aquesta edició
es tracta de fer una
aproximació a la ciència i la
tecnologia, tan presents en la
nostra vida quotidiana, i tan
impor tants, amb l’objectiu de fer
noves propostes i donar idees
per poder orientar les
accions municipals.

XI Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

BARCELONA FA CIÈNCIA!

Informació i inscripcions:

Contribucions científiques del jovent
per a la millora de la ciutat

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.es
www.bcn.es/educacio

Curs 2005-2006

XI Audiència Pública
als nois i noies de Barcelona
es farà paral·lelament amb la
V Audiència Pública als nois i noies
de San Sebastián-Donostia.

Complementàriament,
CosmoCaixa organitza,
de gener a març, el cicle
“Converses Pedagògiques de Ciència”,
per al professorat, i el cicle
“Matins del Museu”, per a l’alumnat,
tots dos relacionats amb els temes
tractats en l’Audiència.

Il·lustració: Pablo Prestifilippo
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El tema de debat

Com s’hi participa

L’Audiència té com a finalitat la participació social activa dels
nois i 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.

El programa d’activitats previstes per preparar l’XI Audiència
Pública és el següent:

Durant el curs 2005-2006 es farà una aproximació als sectors
científics i tecnològics d’aplicació pràctica a la ciutat: la
biomedicina, les tecnologies de la informació i la comunicació,
l’aeronàutica i les ciències de l’espai, les energies i els
materials del futur. També es farà una aproximació als mites i
les visions simplistes de la ciència i es donaran a conèixer
aquells espais ciutadans on es genera ciència i el perfil dels
professionals que s’hi dediquen.

Els objectius
L’XI Audiència pretén:

Nom i cognoms del/de la docent:
Jornada de formació per a docents participants en l’XI
Audiència. La jornada, on participaran professionals reconeguts,
dóna elements per iniciar el treball de l’audiència a l’aula o a la
tutoria. Es facilitarà un dossier de propostes didàctiques.
26 d’octubre de 2005, de 9 a 12 h, a CosmoCaixa (Teodor
Roviralta, 47).
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 pretén que aquests prenguin
consciència de la importància del treball per fer participant en
una tasca col·lectiva, i agilitar el procés de treball. 10 de
novembre de 2005, de les 9.30 a 12 h, a CosmoCaixa (Teodor
Roviralta, 47).
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.

• Cercar l’opinió del jovent sobre la ciència, i cercar i promoure
una millor implicació dels nois i noies en l’aprenentatge de
les ciències.

Trobades intercentres. Debat on els nois i noies aportaran les
conclusions del seu grup i acordaran un únic document.
25 de gener, 7 de març i 4 d’abril de2006. En lloc i hora per
concretar.

- l’aprofitament de l’energia i els materials
- aspectes relacionats amb la millora de les condicions de
salut ciutadana: contaminació, contaminació d’aigües,
atmosfèrica, acústica...
- la inversió en ciència
- com la ciència arriba als ciutadans i quina imatge dóna.

Escola:

Sessió informativa per al professorat interessat en el projecte.
5 d’octubre de 2005, a les 13 h, a la sala d’actes de l’Institut
d’Educació.

• Reflexionar sobre la democratització del coneixement científic
per tal de poder gaudir d’una vida amb el màxim
d’autonomia i estar al corrent, en la mesura de les
possibilitats existents, dels últims avenços.

• Identificar algunes problemàtiques i implicacions de la ciència
en la ciutat. Per exemple, analitzar:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ (data límit: 21-10-05)

Videoconferència. Hi ha prevista una videoconferència amb els
nois i noies participants en la V Audiència de Donostia.
27 d’abril de 2006, de 9.30 a 12 h, a CosmoCaixa (Teodor
Roviralta, 47).
Redacció provisional del Manifest a càrrec d’un grup de nois i
noies assessorats per un especialista.
Petició de l’Audiència al Registre municipal, amb la presentació
de les instàncies corresponents.

• Proposar al municipi iniciatives a escala de barri, i també de
ciutat, que millorin la divulgació científica, el valor de la
ciència per a la ciutadania i l’apropament de la ciència al
jovent.

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.

Tots els centres participants, en un treball d’assentiment comú,
debatran les idees i propostes per elaborar un manifest final.
Durant tot el procés comptaran amb l’assessorament tècnic per
a la realització de la tasca.

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

Càrrec:

Etapa educativa:

Adreça de la institució:

Codi postal:

Telèfon:

Fax:

Adreça electrònica:

S’ha participat en alguna Audiència anterior?
Sí

No

