
XXIV AUDIÈNCIA
PÚBLICA ALS
NOIS I NOIES

Barcelona, ciutat de pau
Curs 2018-19

Activitats
23 d’octubre, de 9.00 a 13.00 h
Lloc: Sala d’actes de l’IMEB
Participants: Professorat
Jornada de formació per al professorat participant
Jornada inicial de formació sobre la metodologia del pro-
jecte, la temàtica del curs, i les orientacions didàctiques.  
Es farà lliurament del material didàctic.

Primera quinzena de novembre, de 9.00 a 12.30 h
Lloc: Equipaments de la ciutat
Participants: Alumnat
Jornada de presentació
Trobada de caràcter lúdic i formatiu, en què es vol que els 
infants prenguin consciència de la importància del procés 
de participació en aquesta tasca col·lectiva.

Desembre
Lloc: Espai Jove La Fontana
Participants: Professorat i alumnat
Primera trobada intergrups
Dinàmica de formació del professorat i, de manera paral·le-
la, jocs i debat entre els nois i noies participants.

Gener
Lloc: Districtes
Participants: Alumnat
Segona trobada intergrups (districtes)
Jocs i debat entre els nois i noies dels centres educatius 
participants del districte.

Febrer
Lloc: Espai Jove La Fontana
Participants: Professorat i alumnat
Tercera trobada intergrups.  
Dinàmica de formació del professorat i, de manera pa-
ral·lela, jocs i debat entre els nois i noies participants.

Febrer
Lloc: Districtes
Participants: Alumnat
Redacció del manifest (districtes)

Març
Lloc: Espai Jove La Fontana 
Participants: Alumnat
Redacció del manifest (ciutat)

Març
Lloc: Districtes 
Participants: Alumnat
Audiència Pública (districtes)

Els nois i noies faran el lliurament del manifest a la seva 
Regidoria de Districte i debatran sobre les seves propostes.

Abril
Lloc: Ajuntament
Participants: Alumnat
Lliurament dels manifestos provisionals
Es farà lliurament dels manifestos provisionals de districtes 
i de ciutat als responsables de l’àmbit municipal competent 
en la temàtica. També es farà una visita als salons nobles 
de l’Ajuntament, i una petició formal al Registre Municipal 
de celebració de l’acte d’audiència pública al Saló de Cent.

Abril
Lloc: Ajuntament
Participants: Alumnat
Audiència Pública (ciutat)
Els nois i noies faran el lliurament dels manifestos a 
l’alcaldessa i a la resta de regidors i regidores municipals. 
Els infants preguntaran al consistori per rebre una primera 
resposta a les seves propostes.

Al llarg del curs
Octubre-març
Lloc: Centres
Participants: Alumnat
Treball als centres
L’alumnat es formarà sobre el tema proposat i elaborarà 
les propostes que inclourà als documents manifests de 
cada districte i al manifest conjunt. El personal docent 
que hi participi rebrà l’assessorament tècnic puntual i els 
materials didàctics necessaris.

Octubre-juny
Lloc: Equipaments de la ciutat
Participants: Alumnat
CIJAP (Comissió de Seguiment)
Integrada per nois i noies representants de tots els dis-
trictes, encarregada de dur a terme el seguiment de les 
accions de retorn dels temes plantejats als manifestos.



XXIV Audiència pública  
als nois i noies
Barcelona, ciutat de pau

Inscripció

Data límit: 15 d’octubre de 2018 

Es pot fer la inscripció fent arribar la sol·licitud  
per mitjà del Programa d’activitats escolars 
(PAE) a www.barcelona.cat/consell-innovacio-
pedagogica.

Per inscriure-s’hi cal:

 - Identificar-se a l’apartat d’usuari amb el codi  
de centre de vuit dígits assignat pel Departa-
ment d’Ensenyament, que comença per “08...”, 
i posar com a contrasenya el codi postal del 
centre educatiu;  

 - cercar l’activitat introduint el cicle educatiu 
corresponent, i al camp “Paraula clau” introduir 
“Audiència”. 

Les consultes sobre com dur a terme la inscripció 
es poden fer al telèfon 934 023 638 i per mitjà de 
l’adreça electrònica cip.pae@bcn.cat

Sessió informativa

Sessió informativa al professorat que hi  
estigui interessat

Data: dijous, 4 d’octubre de 2018
Horari: de 13.00 a 14.30 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Institut d’Educació 
(plaça d’Espanya, 5)

Formació del professorat amb reconeixement 
del Consorci d’Educació de Barcelona

L’ Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona 
és una forma de participació, a través de la qual 
els infants i adolescents de la ciutat d’entre 11 i 17 
anys (escolaritzats a sisè de primària, i a secun-
dària, també d’educació especial) fan propostes a 
l’equip de govern de la ciutat i als regidors i regido-
res de cada districte. D’aquesta manera, la ciutat 
dona veu a la ciutadania més jove i educa en la 
pràctica de la participació cívica.

Després d’un procés col·lectiu de reflexió, pre-
senten les seves conclusions en actes d’audiència 
pública presidits per les regidories de districte i 
per l’alcaldessa.

Es potencia la participació dels nois i les noies en 
un procés ciutadà polític educatiu per exercir els 
seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes 
de Barcelona.

Aquest curs 2018-2019, la temàtica de què tractarà 
la XXIV Audiència Pública als Nois i Noies de Bar-
celona serà “Barcelona, ciutat de pau”.

Per mitjà del programa es desenvoluparan 
activitats als deu districtes municipals i activitats 
d’àmbit de ciutat.

Durant tot el procés, el professorat rebrà l’asses-
sorament tècnic necessari. Els nois i noies parti-
cipants argumentaran i debatran amb l’objectiu de 
consensuar les seves propostes i compromisos.

Objectius

• Comprendre què és la pau.

• Saber quines són les competències i la respos-
ta, amb relació a la promoció de la pau, de la 
ciutat de Barcelona.

• Reflexionar sobre la pau i formular propostes 
d’acció.

• Reconèixer el rol de la ciutadania i les entitats, 
i conèixer experiències de suport a la pau al 
barri i a la ciutat, i d’impuls de l’aprenentatge 
servei.

• Reforçar habilitats com la reflexió crítica, l’em-
patia, l’anàlisi documental, la cooperació i les 
capacitats d’argumentació. 

• Desenvolupar l’autonomia, l’opinió crítica, el 
respecte i el compromís cívic.

• Experimentar la participació ciutadana a partir 
de la identificació i priorització de necessitats 
i la recerca de solucions i propostes en què 
intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i  
la ciutadania més jove. 
 
 


