
 Qüestionari d’avaluació del curs 2021-2022
              Representants de les escoles i dels centres socioeducatius 

1. Activitats Curs 22-23
escriu: 

SI,  ? o NO
Passar de 36 a 40 centres que formen part del CIB.

  (aquí res)

Kit del/de la representant: 
bolígraf, xapa, iman i calendari nevera.

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

Participació del CIB al Consell Nacional dels Infants i
Adolescents de Catalunya (CNIAC) (tot l’any).

Participació del CIB en l’organització de la 2a 
Setmana dels Drets dels Infants (15 al 21 de nov).    (aquí res)

Conèixer, escoltar i parlar amb Fracesco Tonucci en 
el Plenari del CIB (17 de novembre).    (aquí res)

Fer els Murals pels Mupis, l’Exposició dels cartells i la
lectura del Manifest del CIB i del CNIAC del Dia dels 
Drets dels Infants, Pl. de la Vila (20 de novembre).

Difusió del Gran recapte d’aliments (novembre)
i de la Marató de Tv3 (19 de desembre).

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

Treballar  sobre  el  Bon  tracte;  fer  els  cartells  i
l’exposició al CC Màgic Badalona (de febrer  a maig).    (aquí res)

Conèixer el pregó i a la reina del Carnaval (febrer).

Participar en l’elecció del Dimoni i del Mocador de les
Festes de Maig (febrer).

Pensar que no volem que existeixi ni a Badalona ni 
arreu del món, cercavila i Dimoni del CIB a la platja  
(4 de maig) i a la Festa Bon dia, Dimoni! (5 de maig).

Recordar al Govern Municipal  les 51 preguntes del
CIB  (juny  2019)  i  les  respostes  que  hi  va  donar
(gener de 2020), quan falta 1 any per a les eleccions.

Acordar que el CIB promogui i organitzi la 3a Setmana
dels Drets dels Infants (novembre de 2022).

Explicar el que pensem i fem al CIB a la Ràdio i a la 
Televisió de Badalona (tot el curs).

Publicació de notícies dels centres i del Consell en el
blog del CIB (octubre a juny) 

Fer 4 Trobades i 2 Plenaris en el curs (total 6)
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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

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

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

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

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

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

zero poc important bé molt bona una meravella

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

Moltes gràcies!
La teva valoració és molt important per fer un CIB, una Badalona i un món millor!
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