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«Tots els habitants d’una ciutat tindran el dret de gaudir, en condicions de lli-
bertat i d’igualtat, dels mitjans i oportunitats de formació, entreteniment i des-
envolupament personal que la pròpia ciutat ofereix.”

«El govern municipal haurà de dotar la ciutat dels espais, equipaments i ser-
veis públics adients al desenvolupament personal, social, moral i cultural de tots
els seus habitants, amb atenció especial a la infància i la joventut.»

Carta de Ciutats Educadores

Per fer possibles i efectius aquests dos principis de la Carta de Ciutats Educa-
dores, l’Ajuntament de Barcelona fomenta la dimensió educativa en la seva
acció de govern. D’aquesta manera, es desenvolupen les responsabilitats i els
objectius fixats en el Pla d’acció municipal i en els Plans d’acció dels distric-
tes. En aquest sentit es promou l’exercici del dret a l’educació al llarg de tota
la vida, el desenvolupament comunitari, l’equitat, l’atenció de les necessitats
de les persones i els col·lectius més vulnerables, i la prevenció de situacions de
risc social. És una acció educativa que es fa per i amb les persones.

Una ciutat ha de fer evident la seva capacitat per educar i per afavorir la for-
mació i el desenvolupament de totes les persones que hi viuen. Una ciutadania
educada per participar i per implicar-se activament, per viure en comunitat i en
democràcia.

Entre moltes altres iniciatives i serveis, la ciutat compta amb el treball de la Co-
missió Barcelona, Ciutat Educadora (CBCE), que vetlla per l’acompliment, per
part de les diferents àrees, serveis i districtes municipals, dels principis de la
Carta de Ciutats Educadores i promou l’acció transversal, la participació i el
treball en xarxa d’institucions i entitats, com també el desenvolupament del
Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PECB).

La CBCE té, actualment, els objectius següents:

1 Contribuir a l’acompliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores
des de l’Ajuntament de Barcelona.
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1 Conèixer, informar i promoure la difusió dels programes i de les accions edu-
catives vinculades a l’educació en tots els seus àmbits i nivells, que es duen
a terme des de les àrees municipals.

1 Promoure el reconeixement i la difusió de l’impacte educatiu de les polítiques
públiques de les diferents àrees municipals.

1 Formar part del Consell Directiu del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona
per articular i compartir l’acció de la xarxa educativa ciutadana i l’Ajunta-
ment.

I, entre altres, impulsa les accions següents:

1 Seguiment del Pla d’Actuació Municipal i dels Plans d’Actuació dels Distric-
tes en relació a la vinculació dels seus objectius amb els principis de la Carta
de Ciutats Educadores. 

1 Articulació i coordinació de programes i accions educatives municipals.
1 Difusió de les activitats educatives municipals i incorporació d’experiències

al Banc internacional de documents de l’Associació internacional de ciutats
educadores (AICE). 

En aquest recull d’activitats i experiències educatives hi ha una mostra de l’ac-
ció municipal arrelada al territori, a l’espai on neix, creix i es concreta l’apre-
nentatge. Són pràctiques que, entre moltes d’altres, fan evident l’acció
transversal d’equips multiprofessionals capaços d’interactuar amb la comunitat
en la solució dels seus problemes i necessitats i en l’assoliment dels seus rep-
tes. Totes aquestes activitats estan incloses i poden consultar-se, també, en el
Banc de Documents de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE):
www.edcities.org.

Són accions educatives portades a terme amb la participació de diferents ad-
ministracions i entitats ciutadanes, a l’entorn de la cultura, l’esport, el medi
ambient, les arts, la participació, l’acollida, la convivència, la formació al llarg
de la vida, el treball, etc. N’hi ha que s’adrecen a tota la ciutadania, les famí-
lies, la petita infància, els infants i els joves, les persones adultes, i a diversos
col·lectius de persones que necessiten suports específics per desenvolupar les
seves capacitats o per superar possibles situacions de risc. S’adrecen, en defi-
nitiva, a una ciutadania diversa d’una ciutat que vetlla per la cohesió social.
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Aquestes accions responen a les competències municipals, obligatòries o no, i
es vinculen, també, amb els principis de la Carta de Ciutats Educadores, a la
voluntat política i al bon saber fer dels equips tècnics de cada servei i equipa-
ment concret on es porten a terme.

En el desenvolupament d’aquestes experiències participen serveis de salut i
atenció a la petita infància, esplais i agrupaments, casals, centres cívics, bi-
blioteques, entitats socioculturals, escoles, instituts, empreses, etc. L’accepta-
ció per part de la ciutadania i, tot sovint, el grau de compromís per col·laborar-hi
i per responsabilitzar-se’n, ens indica que cal continuar optimitzant els esfor-
ços i cercar noves complicitats per fer possible la confluència de totes aques-
tes iniciatives en un únic projecte de projectes: el de la ciutat educadora. Tot
un barri, tot un districte, tota una ciutat que sap què necessita, que es com-
promet per fer-ho possible, i que protagonitza els processos de canvi i de trans-
formació social. Són activitats i experiències que construeixen Barcelona, com
a ciutat educadora, de manera sostenible i accessible per a tothom, per conti-
nuar transformant la realitat, amb creativitat i optimisme, dia a dia i pas a pas.

Comissió Barcelona, Ciutat Educadora
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ACTIVITAT

A l’estiu, Barcelona t’acull

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 12 a 18 anys   

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte es concreta en un conjunt d'activitats adreçades a
adolescents arribats per reagrupament familiar en període estival. Amb 
aquest programa es pretén que aquests joves, a través d'activitats formatives,
esportives i visites a llocs culturals i cívics, s'adaptin al nou entorn i a la
societat d'acolliment i estrenyin vincles amb altres joves. Alhora, es
proporcionen nocions bàsiques de llengua catalana a fi de facilitar la seva
posterior inserció en el sistema educatiu i s'organitzen activitats conjuntes
amb tota la família. 

OBJECTIUS

1 Atendre i donar suport als joves nouvinguts en un període crític de la seva
trajectòria migratòria per facilitar-ne el procés d'acolliment.

1 Posar en contacte els nouvinguts amb la llengua catalana.
1 Informar-los sobre el sistema educatiu per a la seva futura inserció al món

educatiu.
1 Fer-los conèixer Barcelona, la societat i costums i posar-los a l’abast els

recursos i activitats d'oci que els ofereix la ciutat.
1 Potenciar la interacció dels joves nouvinguts amb altres joves barcelonins.

PROMOU Direcció d’Immigració i Diàleg Intercultural 
CALENDARI Durant els mesos de juliol i agost 
DURADA De dilluns a divendres de 10 a 14 hores 

MÉS INFORMACIÓ http://estiubarcelonacull.blogspot.com/
grendon@bcn.cat
93 256 46 31

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva 

DESTINATARIS

Entitats i serveis 

DESCRIPCIÓ

L’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva és un espai de relació i
compromís a favor de l’acció conjunta per part d’institucions i organitzacions
socialment compromeses amb la inclusió social de la ciutat. L’Acord posa de
manifest la fortalesa del teixit associatiu i el resultat de la capacitat de
cooperació per abordar problemes i reptes comuns entre el Govern de la
ciutat de Barcelona, una gran pluralitat d’organitzacions i la ciutadania.

OBJECTIUS

1 Incrementar el capital social de la ciutat, és a dir, la seva capacitat
d’organització i d’actuació conjunta, mitjançant la promoció de la
cooperació i l’articulació de xarxes d’acció.

1 Compartir els principis, els valors i els compromisos referents a la inclusió
social, millorar el coneixement mutu i l’organització en cooperació.

1 Millorar i incentivar les capacitats de les organitzacions que formen part de
l’Acord; treballar conjuntament per a la consolidació i l’ampliació dels
projectes de col·laboració.

1 Prendre posicionaments compartits sobre temes importants de la ciutat i
promoure i dinamitzar les xarxes de l’Acord.

PROMOU Participació Social de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
de l’Ajuntament de Barcelona 

CALENDARI Durant tot l’any 
DURADA Sessions continuades de durada diversa

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/barcelonainclusiva
fbarreda@bcn.cat
93 413 26 96

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Activa’t als parcs de Barcelona   

DESTINATARIS

Adults a partir de 40 anys 

DESCRIPCIÓ

El programa «Activa’t» va néixer per ajudar la ciutadania, especialment les
persones majors de 40 anys, a mantenir un estil de vida saludable mitjançant
l’activitat esportiva als parcs i jardins de la ciutat a través de caminades
combinades amb treball de memòria i exercicis de tai-txi i txi-kung.

OBJECTIUS

1 Incrementar l’activitat física entre les persones majors de 40 anys de
Barcelona, sobretot entre les residents a les àrees menys afavorides.

1 Contribuir, per mitjà de l’activitat física, a fer que els parcs i espais verds de
la ciutat es converteixin en un referent de salut, vida activa i convivència.

PROMOU Institut Barcelona Esports  
CALENDARI De setembre a juliol (ambdós inclosos) 
DURADA Sessions d'1h cada dia 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/trobatb/ca/activat.html
esports@bcn.cat
93 402 30 00

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Activa’t per l’ocupació 

DESTINATARIS

Joves i adults 

DESCRIPCIÓ

Aquest programa consisteix a conèixer i aprofitar els recursos i les
oportunitats que hi ha a Barcelona per trobar feina. El programa ofereix
diversos recursos sobre orientació professional, eines i canals de recerca de
feina per millorar el perfil professional dels participants, així com informació
sobre els sectors econòmics i els perfils professionals. 

OBJECTIUS

1 Diagnosticar, concretar i acompanyar en la construcció de l’itinerari
ocupacional.

1 Dissenyar el projecte personal de recerca d’ocupació.
1 Tutoritzar el projecte cap a l’ocupació

PROMOU Barcelona Activa 
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
oportunitatsprofessionals/activat/index.jsp
barcelonactiva@barcelonactiva.cat
93 401 97 77

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Agenda 21 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania 

DESCRIPCIÓ

Des dels anys noranta, davant la necessitat d’avançar en la construcció d’una
societat més equitativa i en equilibri amb el medi natural, moltes ciutats del
món han decidit elaborar la seva pròpia Agenda 21, i Barcelona és una
d’aquestes ciutats. Aquest projecte, amb els seus principis de participació i
coresponsabilitat, és en si mateix un procés educatiu que recull la manera
com es va creant, estenent i consolidant una cultura de sostenibilitat a la
ciutat. 

OBJECTIUS

1 Protegir els espais lliures i la biodiversitat i ampliar el verd urbà. 
1 Aconseguir nivells òptims de qualitat ambiental i aconseguir una ciutat

saludable.
1 Preservar els recursos naturals i promoure l’ús dels renovables.
1 Reduir la producció de residus i fomentar la cultura de la reutilització i el

reciclatge. 
1 Potenciar l’activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament

sostenible. 
1 Progressar en la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació i la

comunicació ambiental. 

PROMOU Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Barcelona

CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/agenda21
agenda21@bcn.cat
93 256 25 93

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Agenda 21 escolar  

DESTINATARIS

Infants, adolescents i joves fins a 18 anys  

DESCRIPCIÓ

L’Agenda 21 escolar és un programa educatiu dirigit als centres escolars de
totes les etapes. A través del programa, es convida les comunitats educatives
dels centres a implicar-se en un moviment ciutadà destinat a diagnosticar,
aportar solucions i assumir compromisos per fer una ciutat més sostenible,
començant per l’entorn més immediat, és a dir, per l’escola. 

OBJECTIUS

1 Impulsar i oferir recursos i serveis per donar suport a iniciatives
innovadores d’educació per a la sostenibilitat en els centres educatius. 

1 Afavorir en cada centre la revisió i l’ajust del model de gestió ambiental i la
coherència amb el discurs pedagògic.

1 Afavorir els vincles entre els centres escolars i les entitats que han signat el
«Compromís ciutadà per la sostenibilitat».

PROMO Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Barcelona

CALENDARI Durant tot el curs escolar   
DURADA Sessions continuades de durada diversa  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.es/agenda21/a21escolar
agenda21escolar@bcn.cat
93 256 25 99      

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Aprendre amb les persones grans 

DESTINATARIS

Infants, adolescents i persones grans 

DESCRIPCIÓ

L’experiència pretén apropar els infants i les persones grans a través
d’activitats conjuntes com són xerrades, tallers, visites i estudis. Gràcies a
aquesta aproximació, els nens i nenes coneixen la història recent i les
tradicions oblidades i recuperen la cultura popular del seu barri i/o ciutat.
D’altra banda, les persones grans, mitjançant la història oral, poden aportar i
compartir la seva saviesa, la seva experiència i les seves vivències amb els
més joves.

OBJECTIUS

1 Apropar les persones grans i els infants a través d’activitats
ludicoeducatives per propiciar un coneixement mutu que condueixi a canvis
positius d’actitud en tots dos col·lectius.

1 Fomentar que els infants entenguin la vellesa, reconeguin valors socials i
morals i valorin les persones grans com a agents transmissors de la cultura
popular i la història recent. 

1 Facilitar que les persones grans trenquin amb l’automarginació per por al
rebuig i trobin un espai social on la seva presència sigui necessària.

PROMOU Direcció de Serveis a les Persones del Districte de Sants  
CALENDARI Durant el curs escolar 
DURADA Sessions de durada diversa

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/sants-montjuic
crius@bcn.cat
93 291 63 88

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Apropa’t als parcs

DESTINATARIS

Infants, adolescents i joves de 3 a 18 anys  

DESCRIPCIÓ

El programa «Apropa’t als parcs» s’articula entorn de la iniciativa de Parcs i
Jardins d’apropar la gestió dels espais verds als infants i el jovent de la ciutat
i fer-los partícips del manteniment del patrimoni col·lectiu. Es tracta d’un
programa educatiu que convida els centres a dissenyar i desenvolupar un
projecte en un parc concret proper a l’escola o a l’institut. Per dur a terme
aquest programa, l’equip coordinador convida els centres educatius a
implicar-s’hi i els ofereix suport tècnic i pedagògic, recursos, formació, etc., i
cada centre educatiu dissenya i desenvolupa el seu projecte. 

OBJECTIUS

1 Afavorir l’adquisició de coneixements per part de l’alumnat sobre les
característiques i la dinàmica dels parcs de la ciutat i sobre les activitats
que desenvolupa el veïnat en aquests parcs.

1 Facilitar l’increment de les relacions intergeneracionals i el coneixement de
les necessitats i els desitjos que manifestin les persones grans, els adults,
els joves i els infants.

1 Donar suport als centres educatius per assumir els reptes de la
sostenibilitat i la participació en un projecte col·lectiu, potenciant el
pensament crític i la presa de responsabilitats en accions i decisions
relatives a l’entorn.

PROMOU Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Barcelona

CALENDARI Durant el curs escolar 
DURADA Sessions continuades de durada diversa 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.es/agenda21/a21escolar
agenda21escolar@bcn.cat
93 256 25 99 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011

2626



ACTIVITAT

Barcelona Activa 

DESTINATARIS

Joves i adults de 19 a 65 anys  

DESCRIPCIÓ

Barcelona Activa és l’agència de desenvolupament local de l’Ajuntament. La
seva missió és acompanyar la transformació de Barcelona en clau d’iniciativa
emprenedora, creixement empresarial, innovació, capital humà i qualitat de
l’ocupació. Barcelona Activa desenvolupa la seva activitat mitjançant una
xarxa d’equipaments especialitzats que inclou una incubadora d’empreses i
un parc tecnològic, i aplicant un model mixt que combina continguts digitals,
activitats formatives grupals i espais d’ús propi amb instal·lacions TIC.

OBJECTIUS

1 Facilitar l’accés a l’ocupació i la permanència en el lloc de treball, tant a
qui busca una ocupació com a qui vol millorar la seva posició al mercat
laboral.

1 Contribuir a millorar els perfils professionals de les persones, adequant-los
a les necessitats canviants del mercat i de la societat.

1 Oferir eines i suport per facilitar la creació i la consolidació de noves
iniciatives empresarials.

1 Apropar la iniciativa emprenedora a la ciutadania com a motor de
desenvolupament professional i de generació d’ocupació.

PROMOU Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
de Barcelona 

CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.barcelonactiva.cat
barcelonactiva@barcelonactiva.cat
93 401 97 77 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Barcelona bona nit 

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 13 a 30 anys  

DESCRIPCIÓ

El programa Barcelona bona nit és una iniciativa de l’Ajuntament de
Barcelona que pretén potenciar un canvi en l’oferta nocturna de la ciutat,
vinculada habitualment al lleure i al consum, mitjançant tota una sèrie
d’accions concretes. 

OBJECTIUS

1 Ampliar i diversificar l’oferta nocturna d’activitats socioculturals, facilitant-
ne espais de participació i autoorganització de les activitats (casals i espais
joves, biblioteques, instituts, poliesportius, etc.). 

1 Millorar i ampliar el transport públic nocturn (ampliació de l’horari de
servei de metro i autobús). 

1 Facilitar espais adequats per a l’estudi en horari nocturn en equipaments
juvenils, biblioteques i centres cívics. 

PROMOU Direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona  
CALENDARI Durant tot l’any  
DURADA Continuada 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/joventut
joventut@bcn.cat
93 256 45 85

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Barcelona obra oberta 

DESTINATARIS

Alumnat d’ESO, batxillerat i cicles formatius 

DESCRIPCIÓ

Amb aquesta activitat es pretén que l’alumnat visiti alguna de les obres
d’interès general de la ciutat per tal de poder contrastar el treball fet
prèviament a l’aula sobre la solució arquitectònica possible a les demandes
socials o la resolució presa davant els problemes urbanístics. 

OBJECTIUS

1 Acostar els estudiants a les obres de la ciutat, a l’urbanisme i a
l’arquitectura.

1 Fer més comprensibles les obres de la ciutat i donar a conèixer alguns dels
edificis més significatius de Barcelona.

1 Fer un esforç de comprensió en relació amb els efectes col·laterals que
suposa tota obra pública en l’entorn en què es desenvolupa.

1 Despertar en l’alumnat una possible sortida professional a través del
coneixement del món laboral vinculat amb la construcció.

PROMOU Sector d’Urbanisme i Infraestructures, 
i Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona

CALENDARI Durant el curs escolar  
DURADA 1 hora i 30 minuts 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/obraoberta
esierra@bcn.cat
93 291 49 59

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Barcelona posa’t guapa 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania 

DESCRIPCIÓ

Aquesta iniciativa consisteix a instaurar a la ciutat el principi de paisatge
urbà com un bé col·lectiu que és necessari per protegir i conservar el seu
patrimoni. L’objectiu principal d’aquest projecte és incentivar un canvi en les
pautes de comportament dels ciutadans i ciutadanes pel que fa a l’ús de la
ciutat i al manteniment del seu patrimoni a través de la subvenció i el
patrocini, portant-se a terme així una tasca conjunta entre l’Ajuntament i la
societat civil.

OBJECTIUS

1 Protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics que caracteritzen la
imatge de la ciutat.

1 Potenciar els valors cívics que fan que les relacions ciutadanes siguin
confortables, justes i democràtiques.

1 Vetllar per l’ús ordenat i racional del paisatge urbà com a instrument
decisiu per a la conservació de l’entorn.

1 Promoure la participació de la societat civil i del sector privat tant en la
responsabilitat del manteniment com en la recuperació directa del paisatge
i dels seus valors.

PROMOU Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 
de l’Ajuntament de Barcelona  

CALENDARI Durant tot l’any 

MÉS INFORMACIÓ w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba
ggarciar@bcn.cat
93 256 25 25

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
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ACTIVITAT

Bitllet d’anada 

DESTINATARIS

Joves, adults i persones grans  

DESCRIPCIÓ

L’activitat «Bitllet d’anada» es presenta com un cicle d’animació a la lectura
centrat en escriptors del Mediterrani. Aquesta experiència és una trobada en
directe amb l’autor i la seva obra, que va més enllà de les típiques
presentacions, ja que tracta d’implicar el públic a partir de recursos
d’animació. «Bitllet d’anada», doncs, pretén ser un espai de debat entorn de
la multiculturalitat, i la seva finalitat és celebrar la diversitat, la riquesa del
mestissatge i la convivència en llibertat entre les cultures mediterrànies.

OBJECTIUS

1 Donar a conèixer els escriptors que caracteritzen el moment creatiu que
està vivint actualment el Mediterrani.

1 Relacionar les obres inèdites d’escriptors poc coneguts amb les persones
potencialment interessades a conèixer-les, i animar les editorials perquè les
tinguin en compte i les tradueixin al català o al castellà en cas que no
constin als seus catàlegs.

PROMOU Centre Cívic La Sedeta i Centre de Cultura Contemporània 
de Barcelona (CCCB) 

CALENDARI Durant el mes de març  
DURADA 1 sessió setmanal de durada diversa  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/cclasedeta/ca/welcome.html
ccsedeta@bcn.cat
93 459 12 28

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Camí escolar espai amic 

DESTINATARIS

Infants, adolescents i joves de 8 a 18 anys  

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte pretén, d’una banda, afavorir que els infants i el jovent de la
ciutat guanyin en autonomia personal, responsabilitat i qualitat de vida
mentre van i vénen de l’escola o passegen pel barri, promovent un compromís
ciutadà de participació i coresponsabilitat tant en la millora de l’espai públic
com en els valors de ciutadania activa. D’altra banda, vol aconseguir que
l’entorn escolar i el barri es converteixin en una «aula externa».

OBJECTIUS

1 Garantir o facilitar la mobilitat autònoma segura i sostenible dels escolars.
1 Coresponsabilitzar tota la comunitat ciutadana com a agent educatiu,

començant pels agents més significatius o amb més responsabilitat
educativa, com són el professorat i els pares i les mares, i arribant fins a
altres agents socials interessats en aquesta finalitat.

PROMOU Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament 
de Barcelona  

CALENDARI Durant el curs escolar 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/camiescolar
fmajado@bcn.cat
93 402 36 27 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Canvis: canvis a l’adolescència, alimentació i nutrició, valoració personal,
imatge, salut i activitat física 

DESTINATARIS

Adolescents. Alumnat del segon curs d’Educació Secundària Obligatòria 

DESCRIPCIÓ

Aquest programa busca promoure hàbits alimentaris més saludables 
i la pràctica d'activitat física, i és portat a terme a l'aula pel professorat,
especialment format per a això. A més a més, facilita la incorporació
estructurada d'activitats en l'aula relatives a l'autovaloració personal 
i l'acceptació dels canvis físics i psicològics de la pubertat i adolescència;
promou el coneixement d'alguns aspectes de l'alimentació de forma
autoaplicada, insta a realitzar canvis alimentaris, fomenta l'activitat física, 
els hàbits saludables i promou una revisió crítica dels models socials 
i publicitaris.

OBJECTIUS

1 Combatre i prevenir l'obesitat, l'anorèxia i la bulímia en adolescents.
1 Promoure comportaments alimentaris sans mitjançant la millora de les

actituds, els coneixements i les intencions.
1 Posar en valor el propi cos i la personalitat en l'adolescència.

PROMOU Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) 
CALENDARI Durant el curs escolar   
DURADA 8 sessions de 50 minuts 

MÉS INFORMACIÓ www.aspb.es/quefem/escoles/canvis
ediez@aspb.cat
93 238 45 45

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
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ACTIVITAT

Centre d’Informació i Assessorament Juvenil (CIAJ) 

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 13 a 30 anys  

DESCRIPCIÓ

El CIAJ és un centre d’informació per a joves, atès per professionals, que té
com a  finalitat informar i assessorar els joves sobre els recursos de la ciutat
que els poden ser d’utilitat en temes com ara treball, formació,
associacionisme, habitatge, cultura, esports, oci i lleure, salut, turisme,
cooperació... Físicament el CIAJ disposa d’un espai propi on els joves poden
trobar espais d’autoconsulta, Wi-Fi, accés a Internet, atenció personalitzada
i/o telefònica, entre altres opcions. El CIAJ és considerat el principal centre
municipal de recopilació, elaboració, investigació i manteniment de la
informació juvenil, és a dir, el principal alimentador de la Xarxa de Punts
d’Informació Juvenil de la ciutat. 

OBJECTIUS

1 Incorporar els joves a la societat de la informació. 
1 Facilitar l’accés a la informació i al conjunt de recursos i serveis que la

ciutat genera com a elements d’integració social, tot possibilitant la
igualtat d’oportunitats, la llibertat de decisió i la participació dels joves. 

1 Oferir assessorament personalitzat en temes d’especial importància en
aquesta etapa de la vida.

PROMOU Direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona 
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/ciaj
ciaj@bcn.cat
93 442 29 39

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Centre per al desenvolupament professional Porta22

DESTINATARIS

Joves i adults 

DESCRIPCIÓ

El Centre per al desenvolupament professional Porta22 de Barcelona Activa
és un espai de lliure accés que ofereix un seguit de serveis i eines per a
l’orientació, la recerca de feina i el desenvolupament de la carrera
professional.
Ofereix assessorament personalitzat sense cita prèvia, un programa
d’activitats gratuïtes, sessions grupals dirigides per tècnics orientadors i
recursos per conèixer el mercat de treball i les oportunitats professionals.
Els serveis que s’ofereixen s’adrecen, especialment, a joves estudiants o
titulats recentment que es troben en procés d’orientació acadèmica i
professional. Com també, a persones adultes en qualsevol etapa professional
que necessiten orientació, suport per la recerca de feina i eines per al
desenvolupament de la seva carrera professional.

OBJECTIUS

1 Orientació acadèmica i professional
1 Recursos i serveis per a la recerca de feina
1 Formació en competències
1 Assessorament en la tria de formació
1 Divulgació de les tendències del mercat de treball
1 Programes específics per a joves

PROMOU Barcelona Activa. Sector de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Barcelona 

CALENDARI Durant tot l’any  
DURADA Continuada 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/treball 
lorenzo.dipietro@barcelonactiva.cat
93 401 98 99 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Cibernàrium. Barcelona Activa 

DESTINATARIS

Població activa  

DESCRIPCIÓ

Cibernàrium és un espai divulgatiu i un espai de formació, dirigit a les
persones interessades en la societat del coneixement, tant les que s’inicien
en les noves tecnologies com els usuaris avançats. En el Cibernàrium es
poden identificar les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies de la
comunicació, especialment les relatives a Internet, es poden conèixer les
seves aplicacions i aprendre a utilitzar-les com a instrument de
desenvolupament personal, professional i empresarial.

OBJECTIUS

1 Lluitar contra la bretxa digital i contribuir a l’alfabetització digital de tots
els ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

1 Difondre l’ús avançat de les TIC, especialment en l’entorn professional.
1 Millorar les competències TIC de professionals, aturats, estudiants i, en

general, de tota la ciutadania de Barcelona.
1 Proporcionar una oferta de formació en TIC tan àmplia com sigui possible,

flexible, gratuïta i de qualitat.
1 Ser el servei públic de referència en matèria de divulgació tecnològica.

PROMOU Barcelona Activa 
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.cibernarium.cat 
cibernarium@cibernarium.cat
93 291 76 10 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Cicle de cinema infantil i juvenil «Drets dels infants» 

DESTINATARIS

Infants, adolescents i joves de 4 a 18 anys  

DESCRIPCIÓ

Aquesta activitat consisteix en la projecció de diverses pel·lícules
emmarcades en la temàtica dels drets dels infants. A partir de les situacions
plantejades en les pel·lícules, l’alumnat té l’oportunitat d’apropar-se a
l’experiència d’altres nens i nenes que, per diverses raons, veuen amenaçats
els seus drets. El vessant educatiu principal és «l’educació en valors», i
alhora es pretén crear consciència crítica cap al llenguatge audiovisual, amb
la finalitat d’integrar la imatge a l’univers dels coneixements dels més joves.

OBJECTIUS

1 Conèixer l’existència d’una declaració que vetlla pels drets de la infància,
adoptada per Nacions Unides.

1 Treballar amb material audiovisual per reflexionar sobre temàtiques socials,
normalment inexistents al cinema comercial.

1 Potenciar el coneixement i la defensa dels drets humans i la cultura de la
pau.

1 Promoure la igualtat d’oportunitats sense distinció per motiu d’origen, sexe,
llengua, religió, classe social, etc. 

PROMOU Regidoria de Drets Civils i Institut d’Educació de 
l’Ajuntament de Barcelona 

CALENDARI Durant el mes de novembre 
DURADA 1 o 2 hores per sessió 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/dretscivils
ncanelles@bcn.cat
93 413 27 12 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Ciutat convidada a les Festes de La Mercè

DESTINATARIS

Tota la ciutadania  

DESCRIPCIÓ

Cada any l’Ajuntament de Barcelona durant les festes de la Mercè convida
una ciutat de la qual procedeixin ciutadans que viuen a Barcelona, amb
l’objectiu de donar a conèixer la seva cultura i d’oferir als barcelonins una
mostra de l’escena artística contemporània d’aquesta ciutat, creant així
oportunitats per al treball conjunt entre artistes i gestors culturals d’ambdues
ciutats.

OBJECTIUS

1 Difondre la nova avantguarda d’artistes de les ciutats convidades a una
ciutadania que aprecia les noves expressions artístiques.

1 Fomentar la trobada entre artistes de les ciutats convidades i de la ciutat
de Barcelona amb la finalitat de crear sinergies i d’incentivar projectes
conjunts.

1 Potenciar la participació i la promoció d’artistes forans residents a
Catalunya en el calendari d’actes de les festes de la Mercè.

PROMOU Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). 
Àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació

CALENDARI Del 23 al 26 de setembre
DURADA Sessions de durada diversa  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/cultura
malmirall@bcn.cat
93 316 11 49

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Compta fins a tres i… Educant en valors a través de l’esport 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania  

DESCRIPCIÓ

«Compta fins a tres» és una campanya que pretén difondre els valors
positius de la competició esportiva en edat escolar. Aquesta campanya, 
a través de díptics, cartells i l’edició d’un quadern, vol transmetre criteris 
i pautes de comportament que permetin a pares i mares orientar la pràctica
esportiva dels seus fills i filles de forma adequada.

OBJECTIUS

1 Motivar la reflexió, sensibilitzar i informar sobre els valors educatius de
l’esport.

1 Sensibilitzar, informar i orientar les famílies sobre el seu paper en la
transmissió de valors a través de l’activitat esportiva.

1 Oferir recursos didàctics als diferents agents de l’esport que treballen amb
nens i nenes en edat escolar per educar en valors de forma explícita i
intencional.

1 Aconseguir la implicació i la col·laboració activa de tots els sectors
responsables de l’educació esportiva dels més joves.

PROMOU Institut Barcelona Esports  
CALENDARI Durant el curs escolar 

MÉS INFORMACIÓ www.comptafinsatres.com
esports@bcn.cat
93 402 30 00

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Consell de Cent de Joves de Barcelona

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 15 a 30 anys  

DESCRIPCIÓ

El Consell de Cent de Joves és un fòrum de diàleg i de debat format per cent
joves de diversos àmbits que representen, de forma individual, el conjunt dels
joves de la ciutat. És un òrgan consultiu aprovat pel Ple Municipal i es
considera un més dels instruments de participació que, en aquest cas,
intenta sumar la veu i les inquietuds de joves que no formen part habitual
dels canals de participació. 

OBJECTIUS

1 Constituir-se en un espai on els joves puguin discutir sobre la seva ciutat,
aportar idees i mostrar les seves aspiracions. 

1 Fomentar la participació individual de joves a partir d’una mostra
representativa. 

1 Convertir-se en un fòrum de discussió de les polítiques de ciutat i no
exclusivament dels problemes estrictament juvenils.

PROMOU Direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona  
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/joventut
joventut@bcn.cat
93 256 45 85

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Consell de la Formació Professional 

DESTINATARIS

Entitats i serveis 

DESCRIPCIÓ

El Consell de la Formació Professional és la plataforma estable de participació
i treball dels diversos agents educatius, socials i econòmics que intervenen en
la planificació, desenvolupament i avaluació de la formació professional. Es
tracta d’un instrument per estimular la relació entre la formació professional i
l’entorn productiu, amb l’objectiu de fomentar la plena inserció laboral i
professional de la joventut de la ciutat i el reciclatge dels treballadors en actiu.

OBJECTIUS

1 Ser un observatori permanent a la ciutat de la formació professional, així
com de les característiques i circumstàncies de l’ocupació.

1 Afavorir els processos de transició al món laboral mitjançant pràctiques en
empreses per a joves.

1 Impulsar nous mètodes per a l’organització, el seguiment i l’avaluació de la
formació en pràctiques a les empreses.

1 Millorar els nivells d’inserció laboral del jovent, i oferir al mateix temps
resposta a les ofertes de les empreses.

PROMOU Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/educacio
consellfpo@bcn.cat 
93 342 94 11

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Consell de la Joventut de Barcelona (CJB): 
Fent créixer l’associacionisme juvenil de la ciutat 

DESTINATARIS

Joves de 18 a 30 anys  

DESCRIPCIÓ

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) és la plataforma interassociativa
que coordina i representa a les principals entitats juvenils de la ciutat. Va
néixer l’any 1980 com un instrument democràtic de participació i d’acció
juvenil, per a promoure el creixement d’un associacionisme fort i articulat.
Defensa l’associacionisme com una eina de participació i d’acció fonamental
que cal difondre i potenciar, especialment, entre la població més jove. Des
del CJB es defensa una valoració més real i positiva de la gent jove i del teixit
associatiu juvenil entre els altres sectors socials de la ciutat, fomentant i
potenciant a les associacions juvenils com a veritables escoles de formació en
els processos democràtics, participatius i de presa de decisions.

OBJECTIUS

Els principals objectius del CJB són:
1 Fomentar l'associacionisme juvenil.
1 Generar espais de trobada i consens entre entitats juvenils que permetin

sumar i compartir projectes, discurs, etc.
1 Interlocutar amb les administracions en representació del moviment

associatiu juvenil i incidir en les polítiques de joventut.
1 Fer difusió de les activitats i posicionaments de les entitats juvenils.
1 Potenciar el creixement d’un moviment associatiu fort i articulat.
1 Facilitar el contacte i coneixement mutu entre entitats juvenils.

PROMOU Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) 
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.cjb.cat
cjb@cjb.cat
93 265 47 36 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Converses a les biblioteques durant el Grec Festival de Barcelona

DESTINATARIS

Joves, adults i persones grans 

DESCRIPCIÓ

En el marc del Grec Festival de Barcelona tenen lloc les «Converses a les
biblioteques», amb la finalitat de difondre i donar a conèixer espectacles
teatrals a un públic al qual difícilment s’accedeix a través dels canals de
comunicació habituals. Actors i directors de les obres que es presenten en el
festival expliquen al públic, a través d’una entrevista conduïda per un
periodista que coneix a fons l’obra, en què consisteix la peça, quins temes
tracta, etc.

OBJECTIUS

1 Apropar el teatre a un públic que no n’és espectador habitual.
1 Mostrar el teatre fora de l’escenari. 
1 Potenciar el paper de les biblioteques de Barcelona com a agents culturals.

PROMOU Biblioteques de Barcelona  
CALENDARI Durant la celebració del Grec Festival
DURADA 4 sessions de durada diversa 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/biblioteques
biblios@bcn.cat
www.bcn.cat/grec
icoronilla@bcn.cat
93 316 11 16 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Creart a Fort Pienc 

DESTINATARIS

Infants de 4 a 12 anys 

DESCRIPCIÓ

A través del programa CREART provoquem la trobada amb l'obra artística, per
promoure una actitud favorable al diàleg i a la interpretació de l'art
mitjançant el contacte dels nens amb l'artista, el seu procés creatiu i l'obra
final. Amb aquest projecte aconseguim apropar l'art contemporani i el
llenguatge plàstic els nens, mostrant-los les possibilitats d'expressivitat
plàstica en l'elaboració d'una obra pictòrica. 

OBJECTIUS

1 Apropar els nens al món de l'art contemporani i que tinguin un contacte
directe amb artistes plàstics professionals.

1 Reforçar l’esforç pedagògic i cultural dels centres escolars, a través de
tutories a professors i alumnes.

1 Oferir exposicions guiades, per a professors i alumnes, d'exposicions d'art
contemporani que es realitzen en el centre cívic.

1 Ajudar a aflorar la creativitat innata en els nens.

PROMOU Districte de l’Eixample 
CALENDARI Durant el curs escolar 
DURADA 90 minuts 

MÉS INFORMACIÓ www.fortpienc.org
direccio@fortpienc.org
93 232 78 27

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Cultura del treball 

DESTINATARIS

Joves i adults de 18 a 65 anys 

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte pretén fomentar la cultura del treball i els valors sobre els
quals se sustenta per aconseguir una millora del capital humà i l’optimització
del procés de transició cap al món laboral dels joves de la formació
professional. D’aquesta finalitat neix la necessitat de reconèixer i consensuar
quins són els valors que fomenten aquesta cultura del treball, i la d’ajudar a
transmetre’ls a l’alumnat a fi de preparar-lo per afrontar el repte de la seva
inserció al món laboral. Tot això s’aconsegueix a través de sessions de treball
en grup, de manera cooperativa i transversal. També s’organitzen jornades de
difusió amb professionals de les diverses àrees professionals. 

OBJECTIUS

1 Identificar els principals valors associats al fet social del treball. 
1 Potenciar els valors del treball com a mitjà de realització personal i

professional.
1 Descriure els valors de cada sector professional atenent la igualtat

d’oportunitats i de gènere.
1 Elaborar un model de bones pràctiques que relacionin l’exercici de valors

amb les principals activitats de cada sector professional. 

PROMOU Fundació BCN Formació Professional 
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.fundaciobcnfp.cat
info@fundaciobcnfp.cat
93 342 94 11

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

De marxa fent esport

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 13 a 18 anys 

DESCRIPCIÓ

L’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona ha engegat el
programa «De marxa fent esport» amb la finalitat de possibilitar la pràctica
esportiva al jovent sedentari, reduint així les conductes de risc per part
d’alguns joves, ja que la pràctica d’esport s’associa a un estil de vida
saludable i a un estat d’ànim positiu.

OBJECTIUS

1 Promoure entre el jovent la salut en el seu sentit més ampli (física,
psicològica i social).

1 Prevenir les conductes de risc als barris més desfavorits i amb major risc
d’exclusió social a través de l’activitat física.

PROMOU Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
Institut Barcelona Esports  

CALENDARI Durant el curs escolar 
DURADA Sessions setmanals d’una hora 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/esports
esports@bcn.cat
93 402 30 00

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Diferents: una experiència de col·laboració entre la Biblioteca Sant Pau-Santa
Creu i el Taller Sant Jordi 

DESTINATARIS

Entitats i serveis 

DESCRIPCIÓ

Dos grups del centre, persones amb discapacitat intel·lectual en edat adulta,
i amb grau de disminució superior al 65%, assisteixen a la Biblioteca per
realitzar-hi diferents activitats: mirar llibres, utilitzar ordinadors, escoltar
música, mirar revistes, escoltar narracions, etc.

OBJECTIUS

1 Facilitar l’accés i el desenvolupament de les persones usuàries del Taller
Sant Jordi en un entorn normalitzat.

1 Ajudar els usuaris i les usuàries a aconseguir la màxima autonomia
personal possible i potenciar la seva màxima integració social.

1 Identificar la Biblioteca pel seu nom.
1 Conèixer i respectar la iconografia de l’interior de l’edifici.
1 Saber dirigir-se a la persona adequada per sol·licitar la prestació d’un servei.

PROMOU Biblioteca Sant Pau-Santa Creu de Biblioteques 
de Barcelona 

CALENDARI Durant el curs escolar 
DURADA Sessions setmanals d’una hora

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/bibsantpau
solevi@diba.cat
93 302 07 97

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Dinamització de les eleccions als consells escolars 

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 13 a 18 anys  

DESCRIPCIÓ

La iniciativa «Dinamització de la participació en les eleccions als consells
escolars» promou l’educació per a la ciutadania, basada en el
desenvolupament d’accions d’informació i foment de la participació en els
consells escolars i en els altres espais de participació democràtica dels
centres. Es tracta de dotar el jovent de la facultat d’intervenir en l’elaboració
de propostes d’accions a través dels canals que ja tenim reconeguts per llei. 

OBJECTIUS

1 Afavorir que els consells escolars siguin organismes de participació efectiva
amb més implicació del sector de l’alumnat i promoure altres estructures
organitzatives que possibilitin l’intercanvi d’informació i el debat entre
l’alumnat.

1 Propiciar la familiarització de l’alumnat jove amb el funcionament de les
institucions democràtiques i amb els mecanismes de participació política.

1 Reconèixer les associacions i els sindicats d’estudiants com a espais
d’educació en la ciutadania i en la participació democràtica.

1 Fomentar la formació per a la participació, promovent trobades de formació
de l’alumnat que pertany als consells escolars.

PROMOU Consell de la Joventut de Barcelona 
CALENDARI Durant tot el curs escolar  

MÉS INFORMACIÓ www.cjb.cat
cjb@cjb.cat
93 265 47 36

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

El pregó de la Laia: la veu dels infants a Barcelona

DESTINATARIS

Infants de 7 a 12 anys 

DESCRIPCIÓ

El Pregó de la Laia és una activitat de creació col·lectiva de tots els nens i
nenes que participen com a representants de la infància de la ciutat de
Barcelona. Amb aquesta iniciativa, se’ls convida a prendre la paraula i
participar amb els seus suggeriments i compromisos en l’elaboració conjunta
del pregó que es llegeix públicament com a inauguració de les festes d’hivern
de la ciutat (les festes de Santa Eulàlia).

OBJECTIUS

1 Iniciar l’alumnat d’educació primària en un procés de participació cívica a
la ciutat de Barcelona.

1 Construir un missatge comú de la veu dels nens i les nenes de Barcelona
sota el centre d’interès «Barcelona Diàleg».

1 Establir un diàleg entre el consistori i els nens i les nenes per exposar de
forma conjunta les seves propostes a manera d’audiència infantil.

1 Fer que l’alumnat i el professorat es diverteixin amb una forma de
transmetre una idea positiva en relació amb la participació a la ciutat.

PROMOU Regidoria de Drets Civils i Institut Municipal d’Educació 
CALENDARI De setembre a febrer

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/imeb/prego_laia
ncanelles@bcn.cat
93 413 27 12

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

El roserar del Parc Cervantes: Concurs Internacional 
de Roses Noves de Barcelona 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania  

DESCRIPCIÓ

Amb la finalitat de projectar i divulgar el jardí del roserar i els seus valors, i
d’apropar-lo a la ciutadania, a més de recuperar la tradició rosera de la ciutat
de principis del segle XX, s’impulsa la celebració del Concurs Internacional
de Roses Noves de Barcelona. Durant una setmana, s’organitzen diverses
activitats formatives i educatives per a escolars i persones adultes, l’afluència
dels quals augmenta al llarg dels anys.

OBJECTIUS

1 Oferir als escolars i a la ciutadania en general un espai que els permeti
comprendre la biodiversitat vegetal que es troba en la naturalesa i en les
plantes conreades, de multitud de colors, formes i aromes.

1 Facilitar la comprensió de l’evolució de les plantes i com ha contribuït
l’home al llarg dels segles a la millora genètica i a l’obtenció de varietats
noves.

1 Ser un espai útil per a l’estímul de diferents activitats científiques,
artístiques i sensorials, com ara la pintura o l’art floral.

1 Permetre treballar aspectes transversals com ara el respecte i la protecció
de la naturalesa i el medi ambient.

PROMOU Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Barcelona

CALENDARI Primera setmana del mes de maig  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/mediambient
labad@bcn.cat
93 413 24 00

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Els concerts del Conservatori

DESTINATARIS

Tota la ciutadania (infants a partir de 7 anys, joves, adults i persones grans) 

DESCRIPCIÓ

Aquest programa pretén fer de la música un bé cultural accessible per a
tothom, en diferents formats i escenaris, de forma planificada, contínua i
amb voluntat de professionalitat. Això es concreta en una oferta de concerts
de música clàssica durant tot l’any, a càrrec de professorat i alumnat del
mateix conservatori, així com de músics professionals i institucions externes
que hi col·laboren de forma desinteressada. 

OBJECTIUS

1 Apropar la música a tothom.
1 Convertir el Conservatori en un centre obert a altres institucions

productores de música amb la voluntat d’afermar relacions contínues de
col·laboració.

1 Oferir una formació professional, donant a l’alumnat la possibilitat de pujar
a l’escenari i actuar davant d’un públic nombrós.

PROMOU Conservatori Municipal de Música de Barcelona 
CALENDARI Durant tot l’any 
DURADA Sessions setmanals de durada diversa 

MÉS INFORMACIÓ www.cmmb.cat/ca
gerencia@cmmb.cat
93 458 43 03 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Els espais verds i les platges de Barcelona com a eina educativa

DESTINATARIS

Tota la ciutadania  

DESCRIPCIÓ

Aquest programa pretén donar a conèixer els espais verds, la seva funció en el
mitjà urbà i els criteris que regeixen el seu manteniment per afavorir la
implicació ciutadana en la seva protecció. Els parcs i jardins, juntament amb
les platges de Barcelona, són llocs de trobada amb la naturalesa i la fauna
que tenen diferents qualitats estètiques i funcionals, i que juntament amb la
seva història són elements que poden servir com a eines didàctiques dirigides
a estimular la sensibilitat ciutadana sobre el valor del patrimoni natural de la
ciutat.

OBJECTIUS

1 Donar a conèixer els espais verds de la ciutat i les seves possibilitats
d’utilització.

1 Incentivar actituds de protecció i respecte pels espais verds i la naturalesa
en general.

1 Fomentar la participació ciutadana.
1 Contribuir al coneixement del món de les plantes i de les seves necessitats.
1 Implicar la ciutadania en l’acceptació de criteris de gestió del verd urbà

més respectuosos amb el medi ambient.

PROMOU Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Barcelona

CALENDARI Durant tot l’any 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/mediambient
mfuertes@bcn.cat
93 424 13 00

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Ensenyar i aprendre la justícia 

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 13 a 18 anys  

DESCRIPCIÓ

En el marc del treball desenvolupat pel Consell de Coordinació Pedagògica
(CCP), l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona i el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, es va editar un material didàctic dins la
col·lecció «Quaderns del CCP», en el qual es pretén unir els conceptes
d’educació i justícia. Aquesta publicació és una proposta didàctica elaborada
perquè la ciutadania més jove tingui una idea real de la justícia i del seu
funcionament. 

OBJECTIUS

1 Donar a conèixer la justícia i el seu funcionament perquè, com a ciutadans,
sapiguem utilitzar i reclamar els drets individuals i col·lectius.

1 Dotar l’escola d’instruments didàctics perquè els nois i les noies
adquireixin una competència social i ciutadana que els familiaritzi amb les
institucions i amb els seus mecanismes de funcionament principals.

1 Desenvolupar els coneixements i les competències referides a la llei, al
dret, als processos i al sistema legal i als principis i valors fonamentals en
els quals es basen.

PROMOU Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona 
i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

CALENDARI Durant el curs escolar 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/educacio
jquintela@bcn.cat
93 402 36 31

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Equip d’Assessorament Laboral (EAL). Inserció laboral de persones 
amb discapacitat 

DESTINATARIS

Joves i adults amb discapacitat en edat laboral (de 16 a 65 anys)  

DESCRIPCIÓ

Servei especialitzat en la inserció laboral de persones amb discapacitat, de la
ciutat de Barcelona, al mercat ordinari de treball. Fa assessorament, formació
a mida i suport a l'empresa i al treballador. 

OBJECTIUS

1 Integrar les persones amb discapacitat, residents a Barcelona, en el mercat
ordinari de treball.

1 Valoració i orientació laboral. 
1 Formar persones amb discapacitat per a un lloc de treball determinat.
1 Fer seguiment i suport al lloc de treball per consolidar un lloc adequat a les

potencialitats individuals de cada persona.
1 Informar i assessorar en temes laborals.
1 Prospeccionar i gestionar ofertes de treball. 

PROMOU Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
CALENDARI Tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/imd
ealocupacio@bcn.cat
93 413 28 39

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011

5454



ACTIVITAT

Escola-viver Castell de Sant Foix 

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 13 a 18 anys 

DESCRIPCIÓ

Aquesta experiència pretén aconseguir la integració personal i social de nois i
noies amb necessitats educatives especials a través del treball en l’autonomia
personal, la normalització, la capacitat de relació social, la motivació i la
capacitació laboral.

OBJECTIUS

1 Apropar la formació professional ordinària a través d’aquesta experiència,
tenint en compte les possibilitats dels alumnes. 

1 Preparar l’alumnat per aconseguir unes normes de convivència amb els
companys i les companyes, els monitors i les monitores, etc. 

1 Potenciar els hàbits que afavoreixen l’autonomia personal en qualsevol
tipus de situació i afavorir la capacitat crítica de l’alumnat.

1 Desenvolupar la capacitat de l’alumnat de gaudir del treball per al qual
s’està preparant i contribuir que se senti orgullós de la seva futura
professió.

1 Preparar tècnicament l’alumnat per a la labor que haurà de realitzar i
perquè s’adapti a uns hàbits de treball.

PROMOU Escola Castell de Sant Foix 
CALENDARI Durant el curs escolar 
DURADA De 2 a 3 anys 

MÉS INFORMACIÓ www.xtec.cat/esc-castellsantfoix
a8037280@xtec.cat
93 570 70 02

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

EscoLab, l’escola al laboratori 

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 12 a 18 anys 

DESCRIPCIÓ

El programa «EscoLab» vol fomentar la vocació científica entre el jovent i
impulsar el coneixement de la ciència i la tecnologia més innovadores de la
mà de joves científiques i científics que presenten les seves investigacions a
través d’activitats pensades perquè l’alumnat pugui experimentar i comprovar
algunes de les tècniques que s’utilitzen, així com veure i conèixer com es
treballa en els centres d’investigació. 

OBJECTIUS

1 Facilitar la comunicació entre els centres d’investigació (parcs científics,
universitats, hospitals, empreses amb activitat R+D, etc.) i els centres
educatius de secundària.

1 Permetre al professorat de secundària conèixer i posar a la disposició del
seu alumnat els últims avanços científics i tecnològics.

1 Fomentar el coneixement mutu, el qual facilita la substitució d’idees
preconcebudes que solen albergar els estudiants de secundària sobre la
ciència.

PROMOU Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)  
Àrea de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
i Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona  

CALENDARI D'octubre a abril, ambdós inclosos 
DURADA Tallers i activitats de durada diversa  

MÉS INFORMACIÓ www.escolab.cat 
escolab@bcn.cat
93 402 36 69 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Escriptor acollit 

DESTINATARIS

Joves (a partir de 24 anys), adults i persones grans

DESCRIPCIÓ

Barcelona, una ciutat absolutament compromesa amb els drets humans, torna
a exercir el seu rol de ciutat refugi. En aquest sentit, la ciutat acull durant un
any, en un pis de propietat de l’Ajuntament, dos escriptors perseguits als seus
països per ser defensors dels drets humans. 

OBJECTIUS

1 Oferir hospitalitat a un escriptor perseguit o amenaçat. Els escriptors estan
segurs quan viuen en una ciutat democràtica i segura; i és a partir d’aquest
moment quan se senten lliures per escriure de nou. 

1 Oferir la possibilitat de parlar sobre tolerància i interculturalitat i de
desenvolupar un veritable projecte solidari.

PROMOU Comissionat de Cooperació, Solidaritat i Pau  
CALENDARI Durant tot l’any  
DURADA 1 any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/cooperacio/cat/inici
lmendozad@bcn.cat
93 256 46 10  

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Espai lúdic ambiental per famílies del Parc de la Ciutadella

DESTINATARIS

Infants de 0 a 5 anys 

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte està relacionat amb la necessitat de sensibilitzar la
ciutadania dels objectius propis de l'educació ambiental, creant un espai on
joc i medi ambient interactuen per donar lloc a un projecte de ludoteca
familiar, a l’aire lliure i en contacte amb la natura.

OBJECTIUS

1 Aprendre nous jocs amb materials respectuosos amb el medi ambient, i que
promoguin la diversitat cultural i la inclusió de persones amb discapacitat.

1 Exercir una acció educativa per contribuir a preparar ciutadans que
participin en la conservació i millora del medi ambient a través de la
interiorització de valors cívics.

1 Fomentar la participació de la ciutadania en accions que contribueixin a la
sostenibilitat de l'entorn i al consum responsable.

1 Dotar d'eines als infants perquè experimentin l'entorn amb interès i
curiositat.

1 Donar pautes per proporcionar actituds de cooperació i solidaritat entre
diferents col·lectius, afavorint la cohesió social.

PROMOU Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Barcelona

CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/mediambient
mfuertes@bcn.cat
93 413 24 00

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Espais multimèdia de les biblioteques de Barcelona 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania 

DESCRIPCIÓ

Els espais multimèdia centren la seva activitat en la programació de cursos i
tallers d’alfabetització digital.
S’hi fan activitats que permeten als usuaris iniciar-se en la informàtica, en la
fotografia digital, en l’autoaprenentatge de llengües, en els jocs d’ordinador,
en el programari lliure, en la creació de blocs, etc. I a les biblioteques que no
tenen espai multimèdia també s’ofereixen cursos i accés gratuït a Internet. A
la pàgina web de Biblioteques de Barcelona es poden descarregar els
materials de suport de les sessions formatives.
També s’hi du a terme formació en col·laboració amb altres institucions.
Per inscriure’s als cursos i tallers cal tenir el carnet de biblioteques, i la
inscripció es pot fer per Internet o a la mateixa biblioteca. Les inscripcions
comencen el dia 15 del mes anterior a totes les biblioteques de Barcelona.
Per als tallers i les càpsules organitzats en col·laboració amb el Cibernàrium
és necessari portar la fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si no s’hi porta,
se’n farà la còpia el dia de la formació a la biblioteca.
Es pot accedir a la zona de suport a la formació, on es troben materials i
eines que ajuden a decidir quins són els cursos que s’adeqüen més als
interessos del ciutadà.

PROMOU Biblioteques de Barcelona 
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/biblioteques
biblios@bcn.cat
93 316 12 42 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Famílies en xarxa 

DESTINATARIS

Famílies  

DESCRIPCIÓ

Aquesta experiència consisteix en la realització de tallers per formar mares i
pares amb fills i filles d’entre 10 i 16 anys en el camp de les tecnologies de
la informació i la comunicació. 

OBJECTIUS

1 Posar la informàtica a l’abast de mares i pares perquè puguin compartir
amb els seus fills i filles les oportunitats i beneficis de les noves
tecnologies en l’àmbit educatiu, i també en el familiar.

1 Donar a conèixer els llocs web educatius més útils, així com els centres
públics a què poden accedir a Internet.

1 Difondre l’ús de les eines de seguretat que permeten a les famílies fer front
als problemes de privacitat i protecció de dades del menor a Internet.

1 Apropar les famílies als centres educatius dels seus fills i filles. 

PROMOU Consell Escolar Municipal de Barcelona 
CALENDARI Durant tot el curs escolar  
DURADA 10 hores dividides en 4 o 5 sessions  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/cem/paresimares  
paresimarescem@bcn.cat
93 402 35 75

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Formació per a famílies amb infants i adolescents de 0 a 16 anys 

DESTINATARIS

Famílies amb infants i adolescents  

DESCRIPCIÓ

Aquest programa dóna suport a les famílies davant les necessitats i
responsabilitats d’educació dels seus fills i filles, a partir d’accions formatives
que potenciïn el diàleg, la confiança i el compartir estratègies entre famílies,
associacions de mares i pares i el centre educatiu. Pretén ser un programa
viu, dinàmic, de qualitat i participatiu, obert als canvis socials, on ha de ser
clau la prevenció i detecció de necessitats i la no-exclusió de famílies i/o
col·lectius en risc d’exclusió social o educativa. El programa es concreta en
diferents ofertes de xerrades col·loquis, tallers, tertúlies i conferències que
s’ofereixen a les famílies a través de les associacions de mares i pares o dels
centres educatius. 

OBJECTIUS

1 Donar suport a les famílies davant les necessitats i responsabilitats en
educació dels seus fills i filles.

1 Fomentar i/o reforçar la relació de la família amb el centre educatiu.
1 Dinamitzar, enfortir i cohesionar les dinàmiques associatives de mares i

pares de l’alumnat.
1 Detectar necessitats temàtiques i territorials, per formular i participar en

projectes d’intervenció coordinada i en xarxa. 

PROMOU Consell Escolar Municipal de Barcelona  
CALENDARI Durant tot el curs escolar  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/cem/paresimares 
paresimarescem@bcn.cat
93 402 35 75

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011

6161



ACTIVITAT

Fòrum d’Educació i immigració del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona 

DESTINATARIS

Entitats, serveis i tota la ciutadania 

DESCRIPCIÓ

El Fòrum d’Educació i immigració és una plataforma estable de participació
del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona. Es va crear l’any 2005 i està
format per un nombre significatiu d’agents socioeducatius de la ciutat que
defineix i desenvolupa un pla de treball en relació al fet migratori i a la
diversitat cultural a la ciutat.  

OBJECTIUS

1 Promoure la interrelació entre les diferents plataformes de participació
municipals, organismes i entitats que treballen amb i per a les persones
d’origen immigrant.

1 Promoure la socialització i l’intercanvi d’experiències entre els diversos
agents educatius i socials que treballen en benefici de la convivència
intercultural i la cohesió social.

1 Articular accions dirigides al coneixement i l’anàlisi de fets reals i
documentals d’actualitat relacionats amb la immigració des del punt de
vista social i educatiu.

1 Proposar i desenvolupar materials i documents relacionats amb la temàtica
d’immigració i educació.

PROMOU Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament 
de Barcelona  

CALENDARI Tot l’any  
DURADA 1 sessió mensual  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/educacio/pec
mcolmenares@bcn.cat
93 402 35 48

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Insert Point 

DESTINATARIS

Joves i adults de 18 a 65 anys  

DESCRIPCIÓ

Insert Point té com a finalitat crear un espai on es faciliti la inserció laboral
de titulats de formació professional a partir de l’estudi personal de
competències professionals i l’adequació a cada perfil. Aquest projecte
permet contribuir al desenvolupament d’un sistema de formació professional
de qualitat eficaç i eficient per a la ciutat, que tingui com a referent les
empreses de Barcelona i de l’àrea metropolitana. 

OBJECTIUS

1 Acompanyar i millorar el procés de transició escola-treball dels titulats de
formació professional.

1 Ajustar les competències dels candidats al perfil d’ofertes de treball de les
empreses per aconseguir una ocupació de qualitat.

1 Optimitzar la inserció laboral a partir de donar resposta àgil i eficaç a les
ofertes de treball.

PROMOU Fundació BCN Formació Professional  
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.fundaciobcnfp.cat
info@fundaciobcnfp.cat
93 342 94 11

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Jocs «Una ciutat per a tothom» 

DESTINATARIS

Infants de 4 a 12 anys  

DESCRIPCIÓ

Qualsevol activitat lúdica i/o de sensibilització ciutadana realitzada a l'entorn
d'una fira, mostra, celebració, etc.,  pot ser una oportunitat excel·lent per
introduir l’activitat lúdica «Jocs, una ciutat per a tothom», amb l’objectiu
d’informar i sensibilitzar sobre les mesures que cal implantar perquè les
persones amb discapacitat (de qualsevol mena) puguin accedir als serveis
públics i a les activitats de la ciutat, així com fer-ne ús i gaudir-ne. 

OBJECTIUS

1 Informar i sensibilitzar sobre el dret de les persones amb discapacitat a
poder accedir a la vida a la ciutat (activitats, serveis i infraestructures),
participar-hi i gaudir-ne, i sobre les mesures i els recursos necessaris que
cal destinar-hi perquè això sigui possible. 

PROMOU Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
de Barcelona  

CALENDARI A demanda de cada activitat on es vulgui fer servir
DURADA Depèn del nombre de jocs que es facin servir. 

Fer servir un joc suposa entre 2 i 5 minuts per nen  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/imd
mbarreneche@bcn.cat
93 413 28 36 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

La biblioteca a casa. Servei de prèstec de lectura a domicili 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania 

DESCRIPCIÓ

Aquest servei pretén apropar la biblioteca a les persones amb problemes de
mobilitat, temporal o permanent, o amb qualsevol altre tipus de discapacitat
que els impedeixi utilitzar de manera presencial els serveis oferts per la
biblioteca. Es tracta d’un servei totalment gratuït que compta amb l’ajuda de
persones voluntàries.

OBJECTIUS

1 Apropar els recursos de la biblioteca a persones amb problemes de
mobilitat o qualsevol discapacitat que els impedeixi utilitzar la biblioteca
presencialment.

PROMOU Biblioteques de Barcelona  
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/biblioteques
biblios@bcn.cat
93 316 12 42 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

La dansa contemporània com a eina educativa d’inclusió social 
i participació ciutadana 

DESTINATARIS

Alumnat d’educació secundària 

DESCRIPCIÓ

Mitjançant aquest projecte de dansa contemporània els centres educatius
tenen l’oportunitat de treballar aspectes del currículum escolar a partir de les
matèries d’educació física o música o com a crèdit variable. Aquesta activitat
vol respondre a la necessitat de promoure les activitats artístiques com a
mitjà d’integració, inclusió i socialització entre l’alumnat. D’altra banda,
pretén fomentar entre el jovent d’educació secundària i de batxillerat el
coneixement del propi cos, la interacció amb la resta de companys i
l’adaptació al seu grup educatiu. 

OBJECTIUS

1 Promoure la dansa com una activitat física educativa, integradora i
comunicativa.

1 Aconseguir de manera gradual que els recursos pedagògics i educatius que
la dansa ofereix siguin treballats i assumits per l’escola com una eina
educativa, transversal i innovadora.

1 Facilitar nous recursos didàctics al professorat amb l’objectiu d’afavorir la
seva tasca a l’aula a través de la sensibilització de l’alumnat en el camp
artístic.

1 Promoure la formació i despertar la sensibilitat dels joves i de les joves com
a espectadors i públic de dansa, fomentant la seva relació dinàmica amb el
fet artístic.

PROMOU Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona 
CALENDARI Durant el curs escolar 
DURADA Diverses sessions d’una hora 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/educacio
lgarciagu@bcn.cat
93 402 35 97

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

La Fàbrica del Sol: equipament d’educació ambiental municipal 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania  

DESCRIPCIÓ

La Fàbrica del Sol és un equipament d’educació ambiental municipal,
orientat a la ciutadania, que vol actuar com un eix vertebrador de les
sinergies que es generin a la ciutat en matèria de sostenibilitat, col·laborant
amb la resta d’agents ambientals i amb la ciutadania per construir, entre tots,
un model de ciutat més sostenible. 

OBJECTIUS

1 Ser un referent en educació ambiental per a la sostenibilitat i en la
rehabilitació i gestió d’edificis de manera sostenible.

1 Constituir un servei d’informació, comunicació i consulta ciutadana en
temes ambientals i de sostenibilitat.

1 Oferir un repertori divers i innovador d’activitats i recursos d’educació
ambiental per a la ciutadania.

1 Promoure el treball en xarxa amb agents de Barcelona que treballin a favor
de l’educació, la sensibilització i la comunicació ambiental amb la
ciutadania.

1 Participar i promoure la participació en fòrums i plataformes relacionades
amb la sostenibilitat urbana.

PROMOU Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Barcelona

CALENDARI Durant tot l’any 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/mediambient 
mmateuj@bcn.cat
93 413 24 69

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Les àvies i els avis escriuen contes i els infants els il·lustren 

DESTINATARIS

Infants i persones grans 

DESCRIPCIÓ

El programa pretén establir ponts i espais de comunicació entre les persones
grans i els infants a través de la literatura i l’expressió plàstica. Els contes
ofereixen lliçons de vida, són alliçonadors, i ningú millor que els avis i les
àvies per transmetre’ls. Les històries, redactades pels avis i les àvies, són
llegides per ells mateixos als grups d’alumnes de les escoles que,
posteriorment, plasmen en els seus dibuixos les imatges, sensacions,
percepcions i sentiments que la història hi ha despertat. 

OBJECTIUS

1 Crear i consolidar un espai de comunicació, coneixement i convivència
entre dues generacions.

1 Avançar en l’educació de valors.
1 Convèncer els avis i les àvies de la necessitat de transmetre els valors als

infants.
1 Estimular l’escriptura d’històries basades en les vivències i experiències

personals de la gent gran.

PROMOU Associació Nou Horitzó i Districte d’Horta-Guinardó  
CALENDARI Durant el curs escolar 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/horta-guinardo
malbertos@bcn.cat
93 256 46 68

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Les dones i els moviments urbans als districtes de Barcelona 

DESTINATARIS

Joves, adults i persones grans  

DESCRIPCIÓ

Aquest programa consisteix en la recuperació de fotografies procedents
d’àlbums familiars per part dels arxius municipals de districte interessats a
recuperar la presència de la dona en els documents públics municipals, i
concretament en el fons fotogràfic municipal. Aquests documents recuperats
constitueixen el testimoniatge del paper de la dona en la construcció de la
ciutat contemporània. 

OBJECTIUS

1 Recuperar el protagonisme de les dones, a partir d’experiències individuals
o col·lectives.

1 Contextualitzar les experiències en la història social de la ciutat.
1 Assumir que les dones han estat i són subjectes històrics, i també

historiadores.
1 Fomentar l’intercanvi i la relació entre els diversos col·lectius de dones en

cada districte.
1 Enriquir els fons de l’arxiu municipal amb documents fotogràfics i textuals,

testimoniatges de la història de les dones.

PROMOU Arxiu Municipal de Barcelona i direccions de Serveis a les 
Persones dels districtes de la ciutat 

CALENDARI Durant tot l’any 

MÉS INFORMACIÓ w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal
nbosom@bcn.cat
93 402 76 28

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

L’esport ens fa iguals 

DESTINATARIS

Infants, adolescents i joves de 4 a 18 anys  

DESCRIPCIÓ

Aquest programa pretén que totes les persones practiquin esport, una
activitat essencial per gaudir de bona salut i que conté altres elements
positius, com ara l’establiment de vincles d’amistat. Els infants i joves poden
fer activitats esportives (bàsquet, futbol sala, patinatge, etc.) en horari
extraescolar a les instal·lacions de diversos centres educatius. 

OBJECTIUS

1 Fomentar que la població infantil i juvenil, majoritàriament immigrant,
descobreixi en l’esport un mitjà de desenvolupament personal i de
convivència social.

1 Integrar la població immigrant a la vida social del barri i de la ciutat.
1 Afavorir la consolidació del projecte de cohesió social del barri i del

districte municipal a través de l’esport.

PROMOU Fundació de l’Esport Escolar de Barcelona i Districte 
de Nou Barris de l’Ajuntament de Barcelona 

CALENDARI Durant el curs escolar 

MÉS INFORMACIÓ www.elconsell.cat/ceeb
mromerool@bcn.cat
93 291 54 89

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Mediació per a la convivència entre veïns 

DESTINATARIS

Adolescents, joves, adults i persones grans

DESCRIPCIÓ

A través d’aquesta experiència l’Ajuntament de Barcelona pretén propiciar la
cultura del diàleg i el pacte per la convivència entre veïns. Es tracta d’oferir a
la ciutadania l’alternativa d’utilitzar el recurs de la mediació com a procés per
a la resolució de les situacions de conflicte que es produeixen entre veïns, de
manera no litigiosa i amb el diàleg entre les parts com a base per a la millora
de la convivència.

OBJECTIUS

1 Reforçar el protagonisme del ciutadà en la gestió de conflictes mitjançant
el diàleg.

1 Fomentar el diàleg com a estratègia de relació, coneixement i presa
d’acords entre parts en conflicte.

1 Impulsar l’aproximació no litigiosa a la resolució de conflictes entre
particulars.

1 Promoure la voluntarietat, la implicació i la coresponsabilització en el
procés de resolució de conflictes.

PROMOU Direcció de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament 
de Barcelona 

CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/prevencio
ggarciam@bcn.cat
93 402 34 38

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Memòria virtual de la gent gran de Sant Martí 

DESTINATARIS

Infants (a partir dels 7 anys), adolescents, joves, adults i persones grans  

DESCRIPCIÓ

La «Memòria virtual de la gent gran de Sant Martí» és un projecte multimèdia
socioeducatiu en el qual alumnat d’educació primària i secundària i persones
grans treballen juntes per recuperar la memòria històrica del districte de Sant
Martí i aprendre junts a usar les tecnologies de la informació i la
comunicació. 

OBJECTIUS

1 Fomentar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en
l’àmbit educatiu.

1 Apropar l’ús d’aquestes tecnologies a les persones grans.
1 Recuperar una part vital de la memòria històrica del districte a partir de

l’experiència personal de les persones grans.
1 Promoure la col·laboració intergeneracional.

PROMOU Districte de Sant Martí  
CALENDARI Durant sis mesos de l’any 

MÉS INFORMACIÓ www.memoriavirtual.org
vtarilonte@bcn.cat
93 266 44 41

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Mesures educatives i prestacions en benefici de la comunitat 

DESTINATARIS

Adolescents, joves, adults i persones grans 

DESCRIPCIÓ

Les prestacions en benefici de la comunitat són mesures alternatives a les
sancions econòmiques per l’incompliment de les ordenances municipals.
L’objectiu és que la persona sotmesa a aquest tipus de mesura repari a la
comunitat el dany causat per la infracció comesa, a través de la seva
col·laboració de forma voluntària amb institucions públiques o entitats
privades sense ànim de lucre. Aquesta iniciativa pren especial importància
quan l’infractor és menor d’edat, atès el caràcter educatiu i preventiu de la
iniciativa. 

OBJECTIUS

1 Fomentar la presa de consciència del transgressor, i de la comunitat en
general, de la repercussió i les conseqüències de les accions
transgressores.

1 Treballar en el protagonisme i la responsabilització del transgressor en la
restitució del dany.

1 Vetllar per la implicació i el compromís de la comunitat, de l’administració,
de les entitats i de les associacions en la recuperació social de l’infractor.

1 Fer una aproximació social a la resolució d’expedients administratius.

PROMOU Direcció de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament 
de Barcelona 

CALENDARI Durant tot l’any 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/prevencio
ggarciam@bcn.cat
93 402 34 38

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011

7373



ACTIVITAT

Música als parcs 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania 

DESCRIPCIÓ

Aquest programa consisteix a oferir concerts de música als parcs de la ciutat,
amb l’objectiu de promoure l’oferta cultural en un marc de naturalesa urbana
i d’oferir noves oportunitats als joves intèrprets de música. Així doncs, amb
aquesta activitat es pretén popularitzar la música oferint un entorn menys
formal, obert a tots els públics i gratuït.

OBJECTIUS

1 Promocionar l’oferta cultural en els espais verds públics.
1 Ampliar l’oferta dels parcs urbans.
1 Afavorir l’ús i gaudi d’aquests espais verds.
1 Oferir als joves intèrprets de música clàssica i jazz nous espais on actuar.

PROMOU Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Barcelona  

CALENDARI Durant els mesos de juny, juliol i agost  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/mediambient
mfuertes@bcn.cat
93 413 24 91

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Música per a nadons i per als més petitons 

DESTINATARIS

Infants de 0 a 3 anys  

DESCRIPCIÓ

«Música per a nadons i per als més petitons» és un espai de comunicació i
interacció de pares i mares amb els seus fills i filles, en companyia d’altres
famílies, on es comparteixen vivències a partir de la música. En aquest
programa, la participació dels pares és molt important, ja que l’experiència
conjunta familiar és sempre molt gratificant.  

OBJECTIUS

1 Viure la música des de ben petits.
1 Interrelacionar el llenguatge musical amb altres llenguatges.
1 Afavorir en els nadons el component lúdic en l’activitat musical.
1 Dotar els pares i mares participants dels recursos teoricopràctics i del

repertori musical bàsic necessari per dur a terme un programa de música
per als infants.

PROMOU Escoles Municipals de Música de Barcelona 
CALENDARI Trimestral (tardor, hivern i primavera), 10 sessions 
DURADA 1 hora 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/escolesmunicipals
imebatencio@bcn.cat
93 402 35 23

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Oficina d’Afers Religiosos

DESTINATARIS

Tota la ciutadania  

DESCRIPCIÓ

L'Oficina d'Afers Religiosos (OAR) és un servei que ofereix la Regidoria de
Drets Civils per garantir la llibertat religiosa i de consciència. Treballa perquè
totes les opcions de consciència, religioses o no, siguin reconegudes i
respectades i perquè puguin participar amb normalitat en la vida ciutadana.
També promou i difon el coneixement de la diversitat religiosa a Barcelona a
través del butlletí electrònic El Correu de l'OAR, xerrades, activitats per
escoles, jornades de portes obertes de centres de culte, etc.

OBJECTIUS

1 Facilitar la comunicació ordinària entre l’Administració municipal i les
comunitats religioses presents a la ciutat.

1 Vetllar pel respecte del dret a la llibertat de consciència i religió en aquells
aspectes que toquen les competències municipals.

1 Vetllar per la bona convivència en l’espai públic de les diferents expressions
religioses i de consciència i donar suport al diàleg entre elles.

1 Afavorir el coneixement i el respecte de les diverses expressions religioses i
de consciència.

PROMOU Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament 
de Barcelona

CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/dretscivils
oar@bcn.cat
93 308 48 78

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Patis escolars oberts 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania  

DESCRIPCIÓ

Aquest programa consisteix a treballar amb la comunitat educativa, barri a
barri, per optimitzar l’ús dels centres escolars més enllà de l’horari escolar i
per oferir a les famílies, especialment als infants i joves, espais urbans on
gaudir del temps lliure de forma autònoma i segura. A través del joc, els patis
escolars es converteixen en un espai de veritable diàleg intercultural i en un
punt de trobada, de coneixement i reconeixement com a membres d’una
comunitat de veïns i veïnes.
Cada pati compta amb un servei de monitoratge que obre i tanca el pati dins
els horaris previstos, promou la interrelació entre els usuaris, vetlla pel bon ús
de les instal·lacions, gestiona i comunica les incidències, i recull els
indicadors d’ús establerts. 

OBJECTIUS

1 Optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant-ne el marc educatiu i
social.

1 Fer possible l’ús del pati fora de l’horari escolar, potenciant la interrelació
entre els col·lectius i/o les activitats.

1 Oferir una alternativa de temps lliure a la infància i la joventut, exercida de
forma autònoma en un context segur i de proximitat.

PROMOU Ajuntament de Barcelona: Institut d’Educació,
Direcció d’Usos del Temps i Districtes municipals.
Fundació Jaume Bofill.
Agents educatius i socials de cada territori.

CALENDARI Durant el curs escolar 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/tempsdebarri
mcolmenares@bcn.cat
93 402 35 48 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Per un esport sense barreres 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania 

DESCRIPCIÓ

«Per un esport sense barreres» pretén garantir el dret a la pràctica de l’esport
al col·lectiu de persones amb discapacitat, a fi de millorar la seva qualitat de
vida i col·laborar en la consolidació d’una societat normalitzadora, integradora
i respectuosa amb la diversitat. Aquest projecte parteix de la concepció de la
pràctica de l’activitat física i esportiva com una eina de foment de la salut,
d’utilització creativa del temps de lleure i com a espai de relació interveïnal. 

OBJECTIUS

1 Fer possible la pràctica esportiva d’aquelles persones amb discapacitat que
ho desitgin.

1 Formar en l’àmbit de les activitats físiques adaptades, des d’un vessant
inclusiu i específic.

1 Assessorar els equips responsables de les entitats, centres educatius i
instal·lacions esportives municipals en l’àmbit de les activitats físiques
adaptades.

1 Sensibilitzar tota la població sobre el dret a la pràctica física de les
persones amb discapacitat.

PROMOU Institut Barcelona Esports  
CALENDARI Durant tot l’any 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/esports 
esports@bcn.cat
93 402 30 00

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Pla d’educació per a la implementació de la recollida selectiva 
de matèria orgànica a Barcelona 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania  

DESCRIPCIÓ

Aquesta experiència, juntament amb la campanya publicitària de grans
mitjans de comunicació, consisteix a informar la ciutadania de manera
didàctica i educativa sobre la recollida selectiva de matèria orgànica. Per això
es duu a terme una estratègia de proximitat a tots els barris de la ciutat. 

OBJECTIUS

1 Informar els veïns de tots els habitatges de Barcelona sobre la recollida
selectiva de matèria orgànica.

1 Repartir el material divulgatiu a totes les cases.
1 Augmentar l’índex de recollida de residus orgànics.
1 Sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat i els beneficis de reciclar la

matèria orgànica.

PROMOU Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Barcelona  

CALENDARI Durant tot l’any 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/mediambient
efrances@bcn.cat
93 291 40 21

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Pla Jove Formació-Ocupació 

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 13 a 25 anys  

DESCRIPCIÓ

El Pla jove Formació–Ocupació és un projecte del Consorci d’Educació de
Barcelona que té l’objectiu d’afavorir els processos de transició de l’escola al
món del treball per a aquells joves que acaben l’etapa d’educació secundària
obligatòria sense haver superat aquest nivell acadèmic i que, per tant,
abandonen el sistema escolar sense cap titulació.

OBJECTIUS

1 Apropar els recursos presents a la ciutat a la joventut.
1 Facilitar la transició a la vida professional activa o la tornada al sistema

educatiu d’aquest jovent, mitjançant un sistema d’ajuda a l’accés als
recursos de formació, donant suport al seu itinerari personal d’inserció,
amb un procés de tutoria individualitzada.

1 Consolidar la connexió establerta amb els instituts públics i els centres
privats d’educació secundària per treballar conjuntament la transició
escola-treball i acollir el jovent que abandona el sistema educatiu.

PROMOU Consorci d’Educació de Barcelona
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.edubcn.cat
innovacio.ceb@gencat.cat
93 320 95 82

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Programa Barcelona Solidària 

DESTINATARIS

Entitats de Barcelona que treballen temes de cooperació internacional o
educació per al desenvolupament 

DESCRIPCIÓ

Barcelona Solidària és un programa de cooperació internacional dirigit 
a les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona, que s’executa
mitjançant una convocatòria pública de subvencions per donar suport a
projectes de cooperació al desenvolupament en països del Sud, així com 
a projectes que fomentin la sensibilització, la cultura de la pau i l’educació
per al desenvolupament a la ciutat de Barcelona.

OBJECTIUS

1 Augmentar les capacitats institucionals, humanes i socials.
1 Augmentar les capacitats de prevenció de conflictes, construcció de la pau

i defensa dels drets humans i laborals.
1 Augmentar les capacitats en l’educació per al desenvolupament.
1 Augmentar les capacitats dels agents de cooperació públics i privats per al

desenvolupament.

PROMOU Direcció del Programa de Solidaritat i Cooperació 
Internacional de l’Ajuntament de Barcelona 

CALENDARI La convocatòria de subvencions és anual o plurianual 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/cooperacio/cat/bcn_solidaria
lmendozad@bcn.cat
93 256 46 10  

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Programa d’acompanyament a nuclis familiars reagrupats 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania

DESCRIPCIÓ

Aquest programa és una eina que facilita a les famílies el procés de la
reagrupació familiar. L’Ajuntament de Barcelona ha aprofitat aquesta
competència per generar un millor coneixement de la realitat migratòria i per
generar una política proactiva de gestió de la immigració. L’acompanyament
als nuclis familiars reagrupants és una aposta proactiva per la cohesió social,
la igualtat i la convivència. 

OBJECTIUS

1 Facilitar l’acolliment i la inserció de les famílies reagrupades a la ciutat de
Barcelona.

1 Potenciar els aspectes positius del retrobament familiar i ajudar a
minimitzar-ne els més complexos.

1 Facilitar el coneixement dels drets i deures de les persones nouvingudes.
1 Facilitar la planificació i l’acolliment dels menors reagrupats al sistema

educatiu.
1 Facilitar l’accés al mercat laboral dels cònjuges reagrupats.

PROMOU Direcció del Programa d’Immigració de l’Ajuntament 
de Barcelona 

CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/novaciutadania
grendon@bcn.cat
93 256 46 31

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Programa d’Activitats Escolars (PAE) 

DESTINATARIS

Infants, adolescents i joves fins a 18 anys  

DESCRIPCIÓ

El Programa d’Activitats Escolars (PAE) és l’eina que, a través del seu portal
web, concentra la màxima informació respecte a l’oferta educativa que
ofereixen les entitats ciutadanes del Consell de Coordinació Pedagògica
(CCP). Les més de 4.000 activitats que s’ofereixen a les escoles abasten tots
els cicles educatius, des d’infantil fins a secundària postobligatòria, i una
important diversitat de temàtiques. És una eina excel·lent que sistematitza la
descripció de les activitats per facilitar al professorat la tasca de triar les més
adequades per a la seva planificació educativa. També informa d’altres
projectes i recursos que les entitats ciutadanes posen a l’abast dels centres
educatius.  

OBJECTIUS

1 Oferir informació actualitzada sobre les activitats educatives que ofereixen
les entitats ciutadanes del Consell de Coordinació Pedagògica (CCP).

1 Concretar i sistematitzar la informació que arriba al professorat respecte a
l’oferta educativa d’entitats ciutadanes.

1 Facilitar la inscripció en les activitats, les formes de contacte previ entre
l’escola i la institució, i l’accés als materials i a la documentació relativa
necessària.

1 Informar d’altres projectes i recursos de les entitats ciutadanes que els
centres educatius poden fer servir. 

PROMOU Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona  
CALENDARI Durant tot el curs escolar  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/educacio/pae
jquintela@bcn.cat
93 402 36 31

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Programa Muse: prevenció i interacció social de la diversitat cultural
en l’àmbit educatiu de Nou Barris 

DESTINATARIS

Infants de 7 a 12 anys  

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte promou la prevenció de problemes de convivència des de les
aules dels col·legis de primària aplicant diferents valors de relació positiva i
convivència a través de diferents disciplines artístiques: teatre, dansa,
música, etc. 

OBJECTIUS

1 Valorar les diferències i desenvolupar l’empatia.
1 Respectar els altres.
1 Acceptar la pròpia imatge. 
1 Valorar els reptes i l’esforç.
1 Conèixer les possibilitats i els límits d’un mateix.

PROMOU Districte de Nou Barris  
CALENDARI Durant el curs escolar  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/portal/site/NouBarris
miborra@bcn.cat
93 291 54 86

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE)

ACTIVITAT

Programes de difusió cultural i de la lectura a Biblioteques de Barcelona 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania 

DESCRIPCIÓ

Biblioteques de Barcelona ha apostat per un model de biblioteca on els
programes de difusió cultural i de la lectura tinguin una forta presència i
facin que les biblioteques esdevinguin centres culturals actius i oberts a les
dinàmiques culturals globals i locals. Aquests programes estan adreçats a:
1 Públic adult: 

L’aventura de llegir 
L’aventura de conèixer
Molt per aprendre 

1 Públic infantil i familiar:
Llibres a escena 
Aperitius musicals 
Tallers de descoberta
El racó dels pares 

OBJECTIUS

1 Promoure l’hàbit de la lectura.
1 Donar a conèixer els altres serveis de les biblioteques.
1 Donar visibilitat a les biblioteques com a centres culturals de proximitat.
1 Facilitar l’accés a nous públics.
1 Potenciar els processos de creació cultural dels usuaris.

PROMOU Biblioteques de Barcelona 
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/biblioteques
biblios@bcn.cat
93 316 12 42

Octubre 2011
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ACTIVITAT

Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PECB)

DESTINATARIS

Entitats, serveis i tota la ciutadania 

DESCRIPCIÓ

El Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PECB) es concep com un pla
estratègic per a tota la ciutat i tots els sectors socials. El PECB és un
instrument de governança educativa que es basa en la participació ciutadana,
en la planificació estratègica i en la coresponsabilitat social en l’educació, en
tots els seus àmbits i nivells. El PECB es desenvolupa a través de plans
d’acció quadriennals.

OBJECTIUS

1 Construir una xarxa educativa ciutadana integrada i cohesionar territoris
educatius a diferents escales. 

1 Identificar i fer conèixer tot allò que és rellevant per a l’educació a la
ciutat. 

1 Dinamitzar processos educatius, optimitzant els recursos gràcies a la
col·laboració entre entitats i institucions. 

1 Detectar problemes i necessitats emergents, promoure respostes i marcar
tendències en l’acció educativa. 

PROMOU Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona  
CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/educacio/pec
pec@bcn.cat
93 402 35 78

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Servei de diversitat cultural de la Biblioteca pública Sant Pau-Santa Creu 

DESTINATARIS

Infants (a partir dels 4 anys), adolescents, joves, adults i persones grans  

DESCRIPCIÓ

L’experiència pretén crear un fons documental amb bibliografia de diferents
orígens, especialment del món àrab i també de la zona del subcontinent indi
en llengües àrab, urdú, hindi, panjabi i bengalí, per presentar-se com un
servei especial de la biblioteca per a la població immigrada de la zona, i amb
llibres sobre la seva cultura per a la població autòctona. Amb aquest projecte
també es pretén que la biblioteca sigui un punt d’informació i de referència
en temes útils a les necessitats d’aquests nous ciutadans. 

OBJECTIUS

1 Atendre la població immigrant en les seves necessitats específiques
d’informació, aprenentatge i formació cultural.

1 Oferir informació sobre cultura àrab i altres cultures als ciutadans de
Barcelona.

1 Crear un espai de convivència que afavoreixi la cohesió social i la integració
de les persones.

PROMOU Biblioteca Sant Pau-Santa Creu de Biblioteques 
de Barcelona 

CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/biblioteques
solevi@diba.es
93 302 07 97

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011

8787



ACTIVITAT

Servei de suport a les associacions de la ciutat de Barcelona

DESTINATARIS

Entitats i serveis: persones associades, col·lectiu de voluntariat i equips
tècnics de les entitats

DESCRIPCIÓ

Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacions és un equipament
municipal al servei de les associacions de la ciutat. La seva missió és
treballar per afavorir el desenvolupament de les associacions de Barcelona i la
seva incidència en la ciutadania, a través de l’oferta de serveis i recursos que
responguin a les necessitats de les entitats. Els principals serveis del centre
són la informació, formació i assessorament especialitzat en tots els àmbits
de gestió associativa, l’acompanyament d’associacions en el
desenvolupament dels seus projectes, i l’elaboració de publicacions i estudis
sobre el funcionament del sector. El projecte es caracteritza per la
incorporació de les associacions en el treball quotidià de l’equipament, que
és cogestionat amb el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB).

OBJECTIUS

1 Oferir al teixit associatiu recursos i eines per a la seva dinamització i
enfortiment.

1 Oferir formació adaptada a les necessitats de les entitats.
1 Generar eines de suport a l’activitat associativa.

PROMOU Direcció de Participació i Associacionisme de 
l'Ajuntament de Barcelona 

CALENDARI Durant tot l’any, amb una oferta formativa trimestral 
DURADA De 12 a 21 sessions d’1 hora

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/tjussana
tjussana@bcn.cat
93 256 41 18

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Sessions informatives d’acollida 

DESTINATARIS

Joves (a partir de 18 anys) i adults  

DESCRIPCIÓ

El conjunt de sessions informatives d’acollida pretén que les persones
nouvingudes accedeixin a la informació i als recursos bàsics que han
d’afavorir la seva normalització en l’accés als recursos públics, i també
promoure la seva participació social en la societat civil. 

OBJECTIUS

1 Sistematitzar l’accés als itineraris d’acollida.
1 Facilitar l’accés dels nous ciutadans a la informació sobre recursos bàsics

de la ciutat i sobre els seus drets i deures, i al coneixement de la llei
d’estrangeria per la qual es regeix la seva estada a l’Estat espanyol.

1 Promoure la participació social dels nouvinguts a les xarxes associatives de
la ciutat.

1 Promoure l’autonomia de les persones immigrants en la societat en la qual
resideixen.

PROMOU Direcció d’Immigració i Diàleg Intercultural 
de l’Ajuntament de Barcelona 

CALENDARI Quinzenal 
DURADA 2 hores

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/novaciutadania
mberasategui@bcn.cat
93 256 46 27 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Tallers als punts d’informació i atenció a les dones

DESTINATARIS

Dones a partir de 19 anys  

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte consisteix en la realització de tallers socioeducatius als punts
d’informació i atenció a les dones (PIAD) per potenciar en les dones recursos
i habilitats que les portin a un increment d’autonomia. Aquests tallers ajuden
les dones a descobrir la pròpia posició subjectiva i a trobar sortides als seus
problemes. 

OBJECTIUS

1 Dotar de recursos les dones perquè siguin protagonistes de la transformació
de la seva pròpia realitat.

1 Fer conscients les dones de les necessitats pròpies.
1 Facilitar recursos perquè les dones sàpiguen buscar respostes a les seves

necessitats.
1 Fer conscients les dones de la gran força que poden aconseguir si

s’associen per dur a terme els canvis i les transformacions necessaris i per
assumir quotes de poder superiors.

PROMOU Direcció del Programa de Dones de l’Ajuntament 
de Barcelona  

CALENDARI Anual 
DURADA De 2 a 14 sessions d’1 hora cadascuna 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/dones
broigm@bcn.cat
93 256 45 78 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Tallers de prevenció de relacions abusives en centres formatius 
i d’oci per a joves 

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 13 a 18 anys  

DESCRIPCIÓ

Els tallers de prevenció de relacions abusives es conceben com una estratègia
educativa, preventiva i de sensibilització dirigida a joves escolaritzats a la
ciutat de Barcelona, amb la finalitat d’incrementar la conscienciació entorn
de la presència de la violència masclista en la vida quotidiana.

OBJECTIUS

1 Donar a conèixer els estereotips de gènere en relació amb la construcció de
les identitats masculines i femenines.

1 Rebutjar qualsevol valor, actitud o comportament que predisposi o
condueixi a l’establiment de relacions abusives, i reaccionar amb accions
concretes davant situacions de violència o abús.

1 Fomentar valors, actituds o comportaments que promoguin relacions
igualitàries.

1 Donar a conèixer els tipus de violència masclista que es poden donar
(violència física, psicològica, sexual, econòmica, etc.).

PROMOU Direcció del Programa de Dones de l’Ajuntament 
de Barcelona  

CALENDARI Durant tot el curs escolar  
DURADA D’1 a 3 sessions de 2 hores cadascuna 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/dones
broigm@bcn.cat
93 256 45 78 

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Temps de barri, temps educatiu compartit

DESTINATARIS

Tota la ciutadania  

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte inclou diversos programes d’activitats als diferents barris de
la ciutat de Barcelona que pretenen cobrir la necessitat de les famílies
d’harmonitzar els horaris laborals amb els escolars. «Temps de barri, temps
educatiu compartit» ofereix als nens i nenes i al jovent de la nostra ciutat la
possibilitat de gaudir d’uns espais d’interacció i d’una àmplia oferta lúdica i
formativa fora de l’horari escolar. 

OBJECTIUS

1 Contribuir que els barris tinguin una oferta d’activitats educatives fora de
l’horari escolar de qualitat i diversificada.

1 Promoure accions educatives en el temps de lleure que afavoreixin
l’harmonització del temps en família. 

1 Reforçar el teixit associatiu i el treball en xarxa entre els agents locals. 
1 Potenciar l’ús educatiu del temps fora de l’horari escolar mitjançant els

patis escolars i d’altres equipaments públics.

PROMOU Ajuntament de Barcelona: Institut d’Educació,
Direcció d’Usos del Temps, i Districtes municipals.
Fundació Jaume Bofill.
Agents educatius i socials de cada territori. 

CALENDARI Durant tot l’any  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/tempsdebarri
mcolmenares@bcn.cat
93 402 35 48

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Tot Dansa 

DESTINATARIS

Adolescents i joves de 13 a 18 anys  

DESCRIPCIÓ

«Tot Dansa» va néixer com a necessitat d’ampliar l’horitzó del jovent de la
ciutat a altres danses que no se circumscriguin estrictament al hip-hop,
llenguatge propi de la joventut, per facilitar-los una perspectiva més completa
d’altres danses actuals, afavorint així l’intercanvi de vivències i experiències.
D’altra banda, aquesta metodologia també resulta positiva com a eina que
facilita la integració del jovent nouvingut d’altres països. 

OBJECTIUS

1 Conèixer un altre tipus de danses actuals com a forma d’expressió personal
i artística.

1 Desenvolupar processos creatius compartits que afavoreixin la construcció
d’un altre tipus de coneixement.

1 Conèixer el propi cos i la seva relació amb l’espai.
1 Construir noves relacions compartides espai-temps i facilitar les relacions

interpersonals.
1 Integrar el jovent nouvingut i facilitar les relacions interpersonals.

PROMOU Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
CALENDARI Durant el curs escolar 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/educacio
lgarciagu@bcn.cat
93 402 35 97

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011

9393



ACTIVITAT

Web d’Obres 

DESTINATARIS

Tota la ciutadania 

DESCRIPCIÓ

L’Ajuntament de Barcelona ha creat el Web d’Obres perquè el ciutadà pugui
consultar qualsevol obra que s’estigui realitzant a la ciutat, la finalitat, el
termini d’execució, la magnitud de la intervenció i de les afectacions
associades. 

OBJECTIUS

1 Oferir al ciutadà la informació gràfica (fotos i vídeos) i descriptiva de
qualsevol obra de promoció pública que es faci a la ciutat.

PROMOU Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona 
CALENDARI Accés lliure al web durant tot l’any 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/obres
cmagrazo@bcn.cat 
93 291 45 00

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011

9494



ACTIVITAT

Xarxa d’atenció a la petita infància de Sant Andreu 

DESTINATARIS

Infants de 0 a 3 anys  

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte consisteix a compartir i millorar la criança i educació de la
primera infància (0-3 anys) del districte de Sant Andreu, a partir de la
coresponsabilitat dels agents implicats (famílies, professionals i entitats) i
amb la finalitat que els infants creixin sans, feliços i autònoms, gaudint de la
seva primera infància. 

OBJECTIUS

1 Contribuir al fet que les famílies siguin i se sentin competents en la criança
i educació dels seus fills i filles i tinguin expectatives positives en relació
amb el seu desenvolupament.

1 Implicar les institucions relacionades amb la primera infància del districte
en un projecte comú.

1 Innovar i promoure la cultura de la primera infància.
1 Millorar la coordinació entre equipaments i entitats, i acordar criteris i un

llenguatge comuns per compartir el suport i acompanyament de les
famílies.

PROMOU Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, 
Servei Bressol 

CALENDARI Durant tot l’any 

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/educacio
ibargallo@bcn.cat
93 402 35 23

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Xarxa de biblioteques escolars 

DESTINATARIS

Infants, adolescents i joves fins a 18 anys

DESCRIPCIÓ

Des de l’any 2001, l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
desenvolupa un pla de millora i actualització de les biblioteques escolars dels
centres educatius municipals. A partir de setembre del 2009 i a través d’un
acord amb el Consorci d’Educació s’ha anat estenent el model d’intervenció a
les escoles i instituts públics de la ciutat. Actualment, a la xarxa hi ha 61
centres. Els dos grans agents que fan possible la intervenció acurada als
centres són la biblioteca Artur Martorell, que en fa el control de qualitat, i
l’equip itinerant que es desplaça als centres per treballar-hi de manera
directa.

OBJECTIUS

1 Afavorir que l’alumne sigui el protagonista del seu procés d’aprenentatge,
donant-li accés a tot tipus de recursos i serveis per fomentar la seva
capacitat d’investigació.

1 Promoure que l’alumnat s’apropi a la lectura com a font de plaer, i
potenciar-la com a vehicle d’accés a la cultura.

1 Facilitar la tasca docent del professorat a través de la utilització dels
recursos del fons documental.

1 Organitzar, esporgar i informatitzar el fons documental.

PROMOU Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
CALENDARI Durant tot el curs escolar  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/educacio
rcolomer@bcn.cat
93 402 35 87

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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ACTIVITAT

Xarxa d’horts urbans 

DESTINATARIS

Persones grans  

DESCRIPCIÓ

Aquesta experiència vetlla per la integració i la col·laboració de la ciutadania
en les activitats ambientals i en l’acostament a la naturalesa. Alguns veïns ja
jubilats poden cultivar en el seu propi districte parcel·les que es condicionen
i es delimiten per a aquest fi. A més, en alguns horts urbans es duen a terme
activitats educatives per als alumnes de les escoles, en les quals els jubilats
intervenen explicant als nens i nenes la seva experiència i les tècniques que
apliquen en el cultiu de l’hort.

OBJECTIUS

1 Recuperar espais urbans per a ús públic. 
1 Proporcionar als jubilats un espai on cultivar. 
1 Apropar a les escoles el coneixement d’una realitat agrícola. 
1 Aconseguir amb les visites escolars, on participen els jubilats, que els

alumnes valorin la importància dels coneixements que ens poden
transmetre les persones grans.

PROMOU Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Barcelona 

CALENDARI Durant tot l’any 
DURADA Continuada  

MÉS INFORMACIÓ www.bcn.cat/mediambient
jordonezp@bcn.cat
93 428 25 00      

BARCELONA
CIUTAT EDUCADORA Activitats i experiències

Activitat inclosa al Banc de Documents de l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Octubre 2011
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Benestar i Cohesió Territorial
Educació
Consell Escolar Municipal
Institut Municipal d’Educació
Dones 
Joventut 
Usos del Temps
Esports
Cultura
Participació Ciutadana
Immigració i Diàleg Intercultural
Cooperació, Solidaritat i Pau

Medi Ambient

Hisenda i Promoció Econòmica
Hisenda
SPM Barcelona Activa SA
22@BCN SA

Habitatge, Urbanisme i Règim
Interior
Habitatge
Relacions Institucionals

Acció Social i Ciutadania
Drets Civils
Salut
Gent Gran
Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat

Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Mobilitat

Alcaldia
Comunicació Corporativa i Qualitat

Districtes 
Ciutat Vella
Eixample
Gràcia
Horta-Guinardó
Les Corts
Nou Barris
Sant Andreu
Sant Martí
Sants-Montjuïc
Sarrià-Sant Gervasi

Comissió Barcelona, ciutat educadora (2008-2011): 






