
Plenari del CIB 
12 de novembre de 2020

Cultura, Educació i Joventut
Servei d’Educació



escoles i centres socioeducatius
curs 2020-21:

Antoni Botey, Arrels Blanquerna, Arrels Esperança, Badalona Port,
Baldiri Reixac, Baldomer Solà, Betúlia, Can Barriga, 
Casal dels Infants ASB, Centre Obert Llefià ISOM, 

Centre S. Jaume - Fundació Carles Blanch, Fundació Ateneu S. Roc, 
Fundació Espai Natura i Joventut, Fundació Germina, 

Fundació Salut Alta, Garbí Pere Vergés, Itaca, Jesús Maria, 
Joan Llongueras, Josep Carner, Jungfrau, Les Ciències, Lola Anglada, 

López Torrejón, Llevant, Llibertat, Llorens Artigas, 
M. D. de la Salut, M. D. de l’Assumpció, Maristes Champagnat, 

Mercè Rodoreda, Minguella, Pere de Tera, Planas i Casals, Progrés, 
Rafael Alberti, Santíssima Trinitat i Sant Jordi

benvingudes i benvinguts!





CONSELL DELS INFANTS DE BADALONA (CIB)
Número de centres del 2004 al 2020
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2004 Constitució del CIB                      Cursos 2011-12 i 2012-13 sense activitat





Ordre del Dia

1. Benvinguda. 
- Com hem viscut i estem vivim la situació provocada per la Covid 19? 
- Què vol dir participar? Parlem del Consell i de les funcions dels nois i noies representants.

2. Acordem el Pla d'acció del CIB i l'organització del curs 2020-21.
- Situació de la reforma dels espais de joc de la ciutat i de la resposta a l'Informe de propostes del CIB.
- El canvi climàtic, com volem seguir treballant aquest tema de gener a maig?
- El CIB i el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC). 
- El CIB i la Taula d'Infància i Adolescència de Badalona (TIAB).
- El CIB, el Gran Recapte i la Marató de Tv3 per la Covid 19.
- La carta del CIB als reis d’Orient
- El blog del CIB.

3. El Dia dels Drets dels Infants (20 de novembre).
- Parlem sobre els Drets dels Infants.
Com ho estem treballant o treballarem a cada centre? 
- Organització de l'acte del dia 19 de novembre, de 18 a 19 h, a la Plaça de la Vila (lectura del Manifest 

del CNIAC & CIB i murals del CIB sobre els Drets dels Infants)

4. Informacions.
- La preparació de les Festes de nadal i la cavalcada de Reis. Idees i propostes
- Activitats de ciutat.



Ordre del Dia

1. Benvinguda. 
- Com hem viscut i estem vivim la situació provocada per la Covid 19? 
- Què vol dir participar? Parlem del Consell i de les funcions dels nois i noies representants.

2. Acordem el Pla d'acció del CIB i l'organització del curs 2020-21.
- Situació de la reforma dels espais de joc de la ciutat i de la resposta a l'Informe de propostes del CIB.
- El canvi climàtic, com volem seguir treballant aquest tema de gener a maig?
- El CIB i el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC). 
- El CIB i la Taula d'Infància i Adolescència de Badalona (TIAB).
- El CIB, el Gran Recapte i la Marató de Tv3 per la Covid 19.
- La carta del CIB als reis d’Orient
- El blog del CIB.

3. El Dia dels Drets dels Infants (20 de novembre).
- Parlem sobre els Drets dels Infants.
Com ho estem treballant o treballarem a cada centre? 
- Organització de l'acte del dia 19 de novembre, de 18 a 19 h, a la Plaça de la Vila (lectura del Manifest 

del CNIAC & CIB i murals del CIB sobre els Drets dels Infants)

4. Informacions.
- La preparació de les Festes de nadal i la cavalcada de Reis. Idees i propostes
- Activitats de ciutat.



Els infants
 tenen dret
 a participar

i són ciutadans
avui



El CIB 

 és l’òrgan municipal 

de participació

 dels infants  



Consells i òrgans 
municipals de participació

• Consells de Districte (de l’1 al 6)
• Consell Econòmic i Social
• Consell de la Dona
• Consell d’Habitatge
• Consell de la Mobilitat Sostenible i el Transport Públic
• Consell de les Persones Grans
• Consell Escolar Municipal
• Consell dels Infants de Badalona
• Consell de Seguretat Ciutadana de Badalona
• Taula d’Infància i Adolescència de Badalona
• Fòrum de Medi Ambient

(no tots en funcionament)



Pensem i parlem...

• Què és el CIB?

• Què fa un/a representant?

Primer mirem aquest vídeo....
Construint ciutat, construint ciutadania



1. Què és?

El Consell dels Infants de Badalona (CIB), és un 
òrgan municipal de participació on els infants, de 
10 a 12 anys, de les escoles i d’altres centres 
educatius  dialoguen, debaten, es comprometen, 
elaboren propostes, decideixen i fan sentir la seva 
veu.



1. Què és?

Funcionament:
-2 representants de cada centre (a escoles, de 5è i 6è).
-2 Plenaris, 4 Trobades i activitats durant el curs.
-Promoció d’activitats obertes a tots els centres.



ens interessa...
Badalona
i tot el món!



Trobades i Plenaris del CIB
curs 2020-21

• 14 d’octubre, 1a Trobada 

• 12 de novembre, 1r  Plenari (dijous)

• 20 de gener, Trobada 

• 10 de març, Trobada  

• 5 de maig, Trobada

• 2 de juny, Plenari del CIB
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Plaça Nova Lloreda





   

Plaça Assemblea de Catalunya



Plaça Trafalgar



Canyadó



Parc Can Bada



Progrés



Plaça Cotonifici



Sant Mori de Llefià



  

Emergència climàticaEmergència climàtica

Comencem a pensar i a parlar-ne:Comencem a pensar i a parlar-ne:
  què en sabem?què en sabem?



imatge

vídeo...



CONSELL NACIONAL DELS INFANTS
I ELS  ADOLESCENTS DE CATALUNYA



PRIMERS  REPRESENTANTS DEL CIB
AL CONSELL NACIONAL DELS INFANTS
I ELS  ADOLESCENTS DE CATALUNYA



Què és el CNIAC?

NOUS  REPRESENTANTS DEL CIB
AL CONSELL NACIONAL DELS INFANTS
I ELS  ADOLESCENTS DE CATALUNYA

https://www.youtube.com/watch?v=JBt1nGwJvPE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=JBt1nGwJvPE&feature=youtu.be


EQUIP DE  REPRESENTANTS DEL CIB
AL CONSELL NACIONAL DELS INFANTS
I ELS  ADOLESCENTS DE CATALUNYA 

           vídeo





1. Què és la TIAB?

És un projecte en el qual participen moltes persones que 
volen millorar la vida dels infants i adolescents (de 0 a 
18 anys) que viuen a Badalona.

1



El CIB a l’acte de constitució de la Taula 
d’Infància i Adolescència de Badalona

10 de novembre de 2016







La Marató de TV3
                      videoclip 



La Carta del CIB als Reis d’Orient





http://consellinfantsbadalona.cat

http://consellinfantsbadalona.cat/
http://consellinfantsbadalona.cat/
http://consellinfantsbadalona.cat/
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Dia dels Drets dels Infants





Why?

  Per què?



vídeo WHY?
de Carme Solé Vendrell



Pels drets dels infants,
pels drets humans,

a Badalona i arreu del món...
calen totes les…





Dret
a la comprensió

i a l’afecte



Dret a la no discriminació



Dret al joc



Dret a l’educació



Dret a la identitat



Dret a la protecció



Dret a la salut



Dret a l’alimentació



Dret a la no discriminació



Dret a la participació

































La cançó dels Drets dels Infants 

https://www.youtube.com/watch?v=1kU31Qljkgs

https://www.youtube.com/watch?v=1kU31Qljkgs


Murals dels Drets dels Infants
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Aquest any….



                                 vídeoclip Camí Amic



L’escola Mare de Déu de l’Assumpció fa 50 anys!



Actes i dates a tenir en compte...

• 16 al 21 de novembre, Gran recapte d’aliments

• 19 de novembre, acte del CIB del Dia dels Drets dels Infants,

Pl. de la Vila, 18 h

• 20 de novembre, Dia dels Drets dels Infants

• 3 de desembre, 17.30 h, Foro de la TIAB

"Més que mai, temps d'aliances per acompanyar i garantir drets" 

• 20 de desembre, Marató de Tv3 



Als centres   
comuniquem què és
i què fa el CIB





Mooooooooooooooooooooooolt important!

passes a fer:

- Explicar el Plenari d’avui a l’escola o al centre, a casa i a 
tot arreu!
- Pensar en tot el que hem de fer...i fer-ho!



Així doncs, 
Fins aviat!
 



Cultura, Educació i Joventut
Servei d’Educació

 consellinfants@badalona.cat

 tel. 93 483 27 75

 www.badalona.cat

Blog: consellinfantsbadalona.cat

mailto:consellinfants@badalona.cat
http://www.badalona.cat/
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