
 Qüestionari d’avaluació del curs 2018-19
               Representants de les escoles i dels centres socioeducatius 

1. Activitats Curs 19-20
SI - ? - NO

Passar de 28 a 35 centres que participen en el CIB 45 3 0 43        2        0

Participació  del  CIB  a  la  Taula  local  d’Infància  i
Adolescència de Badalona (TIAB) (tot l’any)

41 7 0 35      10       0

Participar en la Fira de l’acte d’inauguració dels curs escolar
(6 de setembre)

25 22 0 26        3        4

Manifest i murals del CIB en el Dia dels Drets dels Infants a 
la Pl. de la Vila (20 de novembre)

38 7 2 35        7        5

Participació en el projecte WHY 39 4 4 42        2        2

Difusió del Gran recapte d’aliments (30 nov i 1 desembre)
i de la Marató de Tv3 (16 de desembre)

41 4 1 41       3        1

Escriure i dibuixar la Carta del CIB als Reis Mags d’Orient 
(12 de desembre)

32 13 2 33       7        5

Seguiment  i  resposta de l’Ajuntament  a  l’Informe del  CIB
sobre els espais de joc de la ciutat (octubre a juny)

39 5 3 32        9        2

Participació del CIB en el DENIP (30 de gener) 21 23 3 24      16        4

Pensar i acordar el Programa d’activitats dels 15 anys del 
CIB (gener a maig)

34 8 5 36        3        6

Participació en el jurat del Dimoni de les Festes de Maig
(18 de febrer)

41 4 2 40        6       0

-Preparació de preguntes i propostes del CIB als regidors/es
que hi haurà al nou Ajuntament (març, abril i maig). 

32 13 1 34        5       4

Elegir el nom de la nova Escola Bressol Municipal
(Procés de 23 de gener a Trobada CIB 13 de març)

37 8 1 40        3       1

Conèixer els Jocs dels Forjadors de la Festa
(Trobada CIB 13  de març)

24 15 8 15       11      6

Participació en el jurat del Premi El Dimoni a l’escola
(8 de maig)

32 8 4 31        5       5 

Pensar que no volem a Badalona ni al món; cercavila i 
Dimoni del CIB a la platja i a la Festa del Dimoni a l’escola 
(Trobada 8 de maig i Festa 9 de maig)

38 7 1 34        8       1

Informació i vídeo sobre el CNIAC (8 de maig) 19 25 3 24       12       8

Escape Room de les Festes de Maig i dels 15 anys del CIB
(18 i 19 de maig)

43 1 2 37        4       2

Diàleg  amb  els  i  les  representants  de  les  formacions
polítiques amb regidors/es del nou Ajuntament (5 de juny)

32 10 4 31        9        3

Funcionament  i  notícies  del  Consell  en  el  blog  del  CIB
(octubre a juny) 

31  13 4 31        6        5

Funcionament: fer 4 Trobades (octubre, gener, març, maig),
2 Plenaris (novembre i  maig) i  materials informatius a les
carpetes.

36 7 3 32        9        4
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https://www.google.es/url?q=http://abcnews.go.com/blogs/technology/2012/09/emoticons-turn-30-a-brief-history/&sa=U&ei=-HmEU-amBseuyAS9-4CwCg&ved=0CEYQ9QEwDDg8&usg=AFQjCNHMPY_ySrKzrUJ4HcHXUKheJF6wPQ
https://www.google.es/url?q=http://djesicutza.blogspot.com/&sa=U&ei=RHqEU-yNN4unyATLzYGAAQ&ved=0CFAQ9QEwEA&usg=AFQjCNGJNv3ifLxhASU9e40tmsyVgiXAkA
https://www.google.es/url?q=http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/emoticon_triste.html&sa=U&ei=MImEU5aFFs-UyATG0oDwDQ&ved=0CEQQ9QEwCw&usg=AFQjCNGD_zQOn9oVqUtOC6a1eg3Xh-7rPw


2. Valora l’interès que han tingut per a tu les Trobades i els Plenaris:

zero poc ni fred ni calor bastant molt moltíssim

1 6 8 17 12

3. En conjunt, en la preparació, organització i funcionament de les Trobades i dels
Plenaris del CIB, els i les representants podríem fer:

res més      alguna cosa més moltes coses més
1

32 10

4. En conjunt, les ganes de ser-hi i la meva implicació en el CIB han estat:

zero poca ni fred ni calor bona molt bona una meravella

7 12 10 15

5. En conjunt, les ganes de ser-hi i la implicació de la meva escola / centre han estat:

zero poca ni fred ni calor bona molt bona una meravella

3 2 3 23 13

6. En conjunt, les ganes i la implicació de la secretaria tècnica del CIB han estat:

zero poca ni fred ni calor bona molt bona una meravella

1
3 4 3 16 17

7. En conjunt, la feina que hem fet aquest curs en el CIB ha estat:

zero poc important bé molt bona una meravella

1 12 14 17

8. Altres idees, opinions, crítiques i propostes que vulguis expressar:

 Està tot bé (3)

 Ens ha agradat molt venir (2)

 Es poden fer més coses, però tot ha estat  molt bé, felicitats a tothom.

 Fer més quedades.

 Las trobades podrien ser una mica més dinàmiques.

 Fantàstic! Endavant! Com diu en Martí Pol: tot està per fer i tot és possible.

 Que canvi  la  forma d’organització  del  CIB:  per  exemple que un dia  es parli  dels  serveis
públics, un altre de la seguretat, un altre dels transports públics...., per temes.

 Que les respostes de les formacions polítiques s'enviïn a als centres del CIB.

 Que es faci el Consell dels nois i noies adolescents de Badalona. 

 Poder parlar més amb l'alcalde.

 Més activitats per col·laborar (2)

 Fer més trobades, al menys una vegada al mes per estar més comunicats. Fer més activitats
per als nens que no són representants. Que les trobades siguin al centre de Badalona. 

 Donar més sorpreses al nens.
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