
Un any més us volem donar les gràcies per la vostra participació en el programa educatiu El 
pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia i la feina realitzada en l’àmbit de la participació 
infantil. Sense la vostra col·laboració, aquest projecte no seria possible.  
 
Com bé sabeu El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és una activitat educativa 
adreçada a l’alumnat de 3r, 4t i 5è de primària. La proposta posa l’èmfasi en el reconeixement 
dels infants com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, tot reflexionant sobre l’exercici dels drets 
i els compromisos  que se’n deriven. 

Enguany i amb  la intenció de donar resposta a  la veu i els neguits que els nostres nens i nenes 
van manifestar,  tant al llarg del pregó de l’any passat, com dels diferents manifestos llegits al 
les Seus dels Districtes, us proposem un viatge sobre la realitat dels infants que han de patir 
el dolorós viatge del refugi, de la fugida obligatòria de casa seva i moltes vegades  de la 
pèrdua de membres importants de la seva família i del cercle d’amistats en que es basa el seu 
petit món. 
 
Al llarg de tot el programa, animem als infants a analitzar i pensar el dret a la participació des 
d’una mirada àmplia, reflexionant i prenent consciència de la seva importància com 
protagonistes  en la construcció d’una  ciutat amable i acollidora. 

És justament des de la mirada empàtica cap a l’altre, l’educació en valors i la solidaritat que 
tant compartim, que us fem aquesta proposta que de ben segur us engrescarà tant com totes 
les programades durant aquests  anys de camí compartit. 
 
La inscripció  la podeu fer a través de l’aplicatiu de les activitats PAE (trobareu tota la 
informació a www.barcelona.cat/infancia).  
 
Des de l’Ajuntament de Barcelona, i mitjançant aquesta carta, us convidem a participar i gaudir 
un any més d’aquest projecte que tant ens il·lusiona compartir amb totes les escoles de la 
ciutat.  
 

Inscripció  

Es gestionarà a través del Programa d’Activitats Escolars (PAE): 

www.barcelona.cat/educacio/pae 

Identificar-se a l’apartat d’usuari/ària amb el codi del vostre 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,  Departament de 
Promoció de la Infància 

http://www.barcelona.cat/educacio/pae

