
 

 

 
 

 
 
PREGÓ DELS INFANTS A LES FESTES DE SANTA 
EULÀLIA 
 

Programa promogut per l’Ajuntament de Barcelona. Departament de Promoció de la 
Infància. 
Els infants, adolescents i joves aprenen a participar participant. La participació és un 
procés gradual que els va dotant de coneixements i eines segons prenen part de 
manera activa en diferents projectes participatius. La Convenció sobre els drets dels 
Infants, reconeix el dret a la participació d’infants, adolescents i joves que inclou el dret 
d’opinar lliurement sobre els assumptes que l’afecten, la llibertat d’expressió, la llibertat 
de pensament, consciència i religió, la llibertat d’associació, l’accés a la informació i el 
dret a la protecció de la vida privada. D’altra banda els projectes que promouen la 
participació fomenten la formació en valors i permeten desenvolupar competències 
educatives. Quan infants, així com adolescents i joves, participen en els assumptes que 
els afecten, adquireixen competències en l’assumpció de responsabilitats i 
independència.  
Projectes de participació a l’escola, al barri o a la ciutat són els millors contextos de 
participació per a infants, adolescents i joves. 
 
 

 

 
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats 

 
ETAPA 

 
Cicle mitjà i superior de primària i 
escoles d’educació especial 

 
DURADA 

 
De setembre a març 

 
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia és un projecte educatiu que es posa a 
l’abast dels infants de cicles mitjà i superior de primària, i que impulsa la participació activa a 
través  del diàleg directe amb els i les seves representants polítiques. D’aquesta manera, la 
ciutat dona veu a la ciutadania més jove i fa visible les seves demandes i projectes. 
 
Els nens i les nenes analitzaran i viuran l’exercici del  seu dret a participar a la ciutat i els 
mecanismes de participació democràtica que tenen al seu abast. Descobriran el paper de les 
institucions a la vida de la ciutadania i analitzaran com poden esdevenir agents actius i actives 
de transformació de la ciutat. 
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Aquest programa està dissenyat des d’una mirada col·laborativa i de cocreació que es 
materialitza en 1 trobada a nivell de ciutat de tots els centres participants i 1 a nivell de districte.   
 

CONTEXT 
 
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia dóna resposta al dret dels nens i les nenes 
a participar i expressar les seves opinions, reconegut per la Convenció dels Drets dels Nens i 
les Nenes aprovada per les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989. 
 
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. 
 
El programa es va iniciar el curs 2004-2005 amb una proposta adreçada a tots els centres 
educatius de la ciutat de Barcelona per participar en un concurs literari per a l'elaboració del 
pregó de les festes de Santa Eulàlia, festa d'hivern de la ciutat. Al llarg d’aquests  anys ha anat 
evolucionant fins a convertir-se en un espai real de participació on els nens i les nenes tenen 
l’oportunitat de interpel·lar directament als i les representants municipals (alcaldessa i regidors i 
regidores) per debatre aquells aspectes de la ciutat que consideren s’haurien de millorar. 
 
Aquest projecte educatiu posa l'èmfasi en el reconeixement dels nens i les nenes com a 
ciutadans i ciutadanes de ple dret i, per això, proposa una sèrie de dinàmiques, accions i 
activitats que els acompanyin en la reflexió sobre l'exercici dels drets i els compromisos que 
d'aquests se’n deriven. 
 
Encoratja i estimula els infants a pensar sobre el dret a la participació des d'una perspectiva 
àmplia, reflexionant, analitzant i prenent consciència de la seva importància com a 
protagonistes en la construcció d'una ciutat amable, solidària i acollidora. 
 
Utilitza una metodologia activa, dinàmica i vivencial que incideixi en valors com el de compartir, 
reconèixer i respectar les opinions de les altres persones, i negociar i pactar consensos. 
Estimula la convivència a la ciutat, promovent la responsabilitat compartida i la seva participació 
en la millora del seu entorn. 

 
OBJECTIUS 
 

 Conèixer la Convenció dels Drets dels Infants, que els reconeix el dret a la participació i 

els mecanismes de participació de què és dota la ciutat per permetre el seu exercici. 

 Crear espais on els nens i les nenes puguin exercir aquest dret, fent arribar als seus 

representants polítics les seves opinions, propostes, suggeriments i crítiques (lectura del 

Pregó de Santa Eulàlia i dels Decàlegs de Districte). 

 Crear sentit de pertinença a la ciutat i al districte, desenvolupant la ciutadania activa, el 

pensament crític, la coresponsabilitat i la solidaritat. 

 Contribuir en el desenvolupament de l’eix de la Participació del Projecte de Convivència 

del centre 
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A QUI VA ADREÇAT 
 
Centres educatius de primària: nivells de cicle mitjà i cicle superior, i centres d’educació 
especial, prioritzant aquells centres que hagin triat l’eix de la Participació en el Projecte de 
Convivència de centre. 
 

DURADA 
 
1r i 2n trimestre 

 
DESCRIPCIÓ 
 
En base a l’elaboració dels Decàlegs de Districte, on els nens i les nenes manifesten les 
demandes, suggeriments i preocupacions, es fa un buidatge i es selecciona el tema que més 
interès desperta. A partir d’aquí es proposa un eix temàtic sobre el qual reflexionar i fer 
propostes de millora per a la ciutat. 
 
Aquesta proposta va acompanyada d’una guia pedagògica i un material educatiu adreçat a 
l’equip docent que es publica a la pàgina web del programa https://elpregodelsinfants.cat,  que 
serveix  com a eina de difusió del programa i espai virtual de relació tant dels nens i les nenes 
com dels centres educatius. 
 
Previ a la implementació del programa en els centres, el professorat participa de les accions 
formatives inicials en les que es presentarà  aquesta  guia didàctica, on  es detallen les 
activitats a implementar a l'aula i la seva metodologia. 
 
A llarg del desenvolupament del programa, els i les docents compten amb el suport de l'oficina 
tècnica que els orienta i els presta el seu suport en tot moment. 
 
CALENDARI: 
 
Durant els mesos d'octubre i novembre, l'alumnat, de la mà dels i les  seves docents revisen a 
l'aula els drets i deures relacionats amb l’ eix a treballar, seguint les instruccions presentades a 
la guia didàctica i els materials facilitats. 
 
- Acte de l'encàrrec del Pregó de les Festes de Santa Eulàlia. Al final del mes de novembre 
    (20 de novembre, coincidint amb la commemoració de la Convenció dels drets dels infants) 
    l'alcaldessa encarrega als nens i les nenes que elaborin el Pregó de les Festes de Santa 

Eulàlia.  
Al llarg del matí s'organitzen activitats per identificar els temes a treballar i les eines que 
permetin als equips  avançar en l'elaboració del pregó.  
 
La jornada està pensada com un espai de coneixement entre les nenes i els nens i també 
els equips docents, amb activitats lúdicoeducatives que faciliten la relació entre les diferents 
escoles participants. Quan per motius de Covid-19 no ha estat possible la realització de 
l’acte presencial, la trobada s’ha realitzat en format virtual. 

 
- Elaboració de manera col·laborativa del Pregó. Durant els mesos de desembre, gener i 

febrer els nens i les nenes elaboren el Pregó que llegiran el dia de Santa Eulàlia (11 de 
febrer ) i que, com tot pregó, assenyala l'inici d'aquestes festes de la ciutat. 

 

http://www.elpregodelsinfants.cat/
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A través del treball a l'aula i de l’intercanvi de propostes entre les escoles, els nens i les 
nenes comparteixen interessos, idees i suggeriments sobre el model de ciutat que volen, 
centrant-se en les seves necessitats i interessos i en forma de versos per al pregó.  

 
- Lectura del Pregó de Santa Eulàlia. El dia de Santa Eulàlia els nens i les nenes llegeixen, en 

acte públic -sempre que la circumstància pandèmica ho permeti, el pregó davant de 
l'alcaldessa, els membres del Consistori i la ciutadania present. 

 
En finalitzar lectura es tanca l'acte amb una activitat lúdico-educativa. 

 
- Elaboració dels Decàlegs del districte. Una vegada que es llegeix el pregó, els nens i nenes 

del mateix districte elaboren un Decàleg, on analitzen la seva realitat més propera. En 
aquest Decàleg, que serà llegit a la seu del districte o un altre espai del districte -dependrà 
del nombre d’alumnes assistents i la capacitat de la sala- davant del o la regidora,  es 
plasmaran les seves propostes i suggeriments per a la millora del propi districte.  Després de 
la lectura  s'obrirà una audiència pública amb les escoles participants del districte; un debat 
on discutir aquestes propostes i on els infants podran interpel·lar directament els seus 
representants polítics. 

 
Al final del projecte, tots els centres participants reben una còpia del pregó i del Decàleg de 
districte així com un agraïment explícit del Consistori per la seva participació. 

 

SESSIONS DOCENTS ASSOCIADES 
 
-Sessió inicial: Principis d’octubre Presentació de les guies didàctiques de les metodologies 
d’implementació i resolució de dubtes. 
 
-Jornada de valoració: abril 
 
Horari: 
Dues hores la primera i la segona sessió, aproximadament de 13.00h a 15.00h amb refrigeri 
inclòs. 
 
Lloc de realització: 
Carrer València, 344 entl. Espai 1, si la situació de pandèmia ho permet, sinó es farà online. 
 
Dinamitzador/es  
Glòria Martínez - Departament de Promoció de la Infància 
Eli Pujol - Responsable oficina tècnica 
Adrià Altarriba - Responsable de la Guia Didàctica 

 
QUÈ S’ESPERA 
 

 Donar a conèixer la Convenció dels Drets dels Infants i especialment el dret a la 

participació. 

 Donar a conèixer els espais de participació ciutadana de Barcelona i com exercir el dret 

a participar. 

 Fomentar el sentiment de pertinença i comunitat a nivell territorial (barri, territori) 

 Sentir-se protagonistes en la construcció i transformació de la ciutat i en el diàleg amb 

els i les representants polítiques (alcaldessa i regidors i regidores) 
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 Afavorir la participació ciutadana dels nois i les noies, i que els i les representats polítics 

els reconeguin com actors i actrius de ple dret. 

 

CONTACTE 
 
Glòria Martínez 
Ajuntament de Barcelona 
Telèfon de contacte 93.413.27.05  
Adreça electrònica:  gmartinez@bcn.cat 
 
Marta Ponti 
CRP Les Corts-Ciutadania i valors 
mponti@xtec.cat 
 
 
 
Enllaç web: http://www.elpregodelsinfants.cat/ 
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