Cultura, Educació i Joventut
Servei d’Educació

Plenari del Consell dels Infants de Badalona
12 de novembre, Telemàtica, en dos horaris a elegir: 12 o 17.30 h

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 la Taula d'Infància i Adolescència de Badalona (TIAB).
- El CIB i el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC).
- El CIB, el Gran Recapte i la Marató de Tv3 per la Covid 19.
- 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.

Properes Trobades i Plenaris del CIB:
- 20 de gener, Trobada del CIB, CC La Salut
- 10 de març, Trobada del CIB, CC La Salut
- 5 de maig, Trobada del CIB, CC El Carme
- 2 de juny, Plenari del CIB, Museu

Altres activitats i dates d’interès:
- 19 de novembre, acte del Dia dels Drets dels
Infants, Plaça de la Vila, 18 h
- 20 de novembre Dia dels Drets del Infants.
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