
 

 

 
 

 
 
BARCELONA I EL TURISME:DEMANEM LA PARAULA! 
(amb tallers audiovisuals) 
 

Proposta de treball a l‘aula, amb possibilitat de treballar remotament,  amb materials 
didàctics i orientacions al professorat, adreçada al cicle superior d’Educació Primària i 
ESO.  Aquesta proposta, que es va engegar el curs 2019-2020, vol portar a les escoles 
una reflexió col·lectiva profunda per copsar la realitat complexa, global i canviant del 
turisme, que ja, des de fa temps, és part fonamental de la nostra ciutat.  
 
La crisis de la Covid-19, que ha provocat una aturada pràcticament total del turisme a 
nivell mundial, ens permet reflexionar sobre la forma en com volem reactivar-lo reforçant 
els objectius de sostenibilitat social i ambiental, la seguretat sanitària, les relacions de 
convivència, i el valor afegit. Per això, és necessari conèixer de forma clara i entenedora, 
l’entorn social, econòmic i històric del turisme a Barcelona, les seves  dinàmiques, les 
seves tendències i els seus principals reptes a l’hora de construir una ciutat amable per 
viure-hi i visitar-la. 
 
Dona veu als ciutadans més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació 
cívica. 

 

 
 

A QUI VA ADREÇAT 

 

Centres públics i concertats 

 

ETAPA 

 

5è i 6è de primària, i ESO  

 

DURADA 

 

Al llarg del curs escolar 

 
 

 

CONTEXT 
 
Barcelona és una de les principals ciutats turístiques d’Europa, prop de 30 milions de persones 
la van visitar el 2019, fet que ha generat conflictes urbans, com la gentrificació o la pèrdua de 
teixit comercial tradicional. La crisis del turisme generada a causa de la Covid-19 obre la 
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possibilitat de repensar el turisme reforçant un model de visita a la ciutat que sigui compatible i 
enriquidor per als barcelonins i les barcelonines, donant més protagonisme a aquests darrers.  

En aquesta activitat es proposa un treball sobre el turisme a la ciutat de Barcelona, les activitats 
que el componen, les pràctiques que genera, i els impactes per a la ciutat. Si bé fa només uns 
mesos el turisme a Barcelona era un tema controvertit que generava un fort debat entre la 
ciutadania, avui es dona el consens d’agents turístics, sindicats i ciutadania per a una reactivació 
del turisme que en reforci la sostenibilitat, la seguretat, la resiliència i el valor afegit. En aquest 
moment es reclama que Barcelona orienti i consolidi l’economia del visitant de manera renovada 
i amb millors pràctiques per fer-la compatible amb la vida quotidiana dels residents i garantir un 
millor funcionament de la ciutat. I és en aquest moment de reflexió en què és necessària la 
participació de tothom, inclosos els nois i noies que com a part de la ciutadania han de tenir la 
possibilitat de dir la seva sobre el futur de la Barcelona turística del futur. 

Les normes municipals que a la ciutat de Barcelona regulen la participació ciutadana, consideren 
aquesta participació com un dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de 
l'Administració municipal. Aquest dret està recollit en la Carta municipal de Barcelona i en la Carta 
europea de salvaguarda dels drets humans, en la qual la ciutat es compromet a promoure la 
participació activa. 
 
També la Llei 24/2010 de drets i oportunitats de la infància i l'adolescència indica que els poders 
públics han de garantir el dret de participació dels infants a Catalunya, i l'Informe d'UNICEF sobre 
l'estat mundial de la infància 2011 assenyala que s'ha de donar prioritat a la participació dels 
infants i adolescents en reconeixement de la seva condició de ciutadans actius. 
 

 
OBJECTIUS 

A més dels objectius específics sobre la temàtica vinculada al turisme, el programa es proposa: 

● Reforçar habilitats com la reflexió crítica, l’empatia, 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. 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Centres educatius de primària (6è) i secundària: infants i adolescents d’11 a 17 anys.  

 
DURADA 
 
Curs escolar. 
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DESCRIPCIÓ 
Activitats 
Durant tot el procés, el professorat rep l’assessorament tècnic necessari. Els nois i les noies 
participants debaten idees i propostes per elaborar els documents amb les seves conclusions. 
Les activitats es poden adaptar a format remot tal com s’ha fet durant el curs 2019-2020. 
  
Jornada de formació per a docents participants 
Data: Segona quinzena mes octubre 
Horari: de 9.00 a 13.00 hores 
Sala d’actes de l’Institut d’Educació (plaça d’Espanya, 5) 
 
Procés de participació als centres 
Per mitjà d’un seguit d’activitats, l’alumnat es forma sobre la temàtica del turisme a la ciutat i 
elabora les propostes. El personal docent participant rep l’assessorament tècnic puntual i els 
materials didàctics necessaris. 
 
Tallers audiovisuals dirigits amb tauletes digitals  
Activitats de producció audiovisual (tipus projecte Barcelona Aula Mòbil) fent servir tauletes 
digitals a dos activitats de taller amb monitoratge a l'aula o remotament, per produir un vídeo 
cada petit grup de 4 o 5 alumnes.  
 
Jornada final d’avaluació per a docents participants 
Data: Mes de maig 
Horari: de 11.00 a 13.00 hores 
Sala d’actes de l’Institut d’Educació (plaça d’Espanya, 5) 
 

QUÈ SE N’ESPERA 
 
Afavorir la participació ciutadana dels nois i les noies, i ajudar a conèixer els seus drets i deures 

com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona, alhora que es tinguin en compte les seves propostes 

en relació al turisme per a millorar la ciutat. 

CONTACTE 
 
Jose Cano 
IMEB 
jcanoe@bcn.cat 
 
Marta Ponti 
mponti@xtec.cat 
CRP Les Corts- Ciutadania i valors 
 
Enllaç web: http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/promocio-educativa  
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