
Programa d’activitats del 15è aniversari del CIB (2004-2019) (actualització 8-7-19) 

A les Trobades del Consell dels Infants de Badalona (CIB) del curs 2018-18, els nois i noies
representants del CIB han proposat el que s’havia pensat a cada centre. Al Plenari del 5 de
juny s’ha acordat aquest Programa d’activitats fins el mes de juny de 2020.

Activitat Lloc. Calendari. Observacions

Cercavila del Dimoni del CIB 8 de maig de 2019

Escape Room 18 i 19 de maig 2019. Ajunt., Pl. de la  Vila

Celebració
Invitació a antics/gues representants del CIB

Plenari 13 de novembre del CIB

Murals dels Drets dels Infants als MUPIS del 4 al 18 de novembre

60è aniversari  de  la  Declaració  i  30è

aniversari  de la  Convenció  de l’ONU sobre
els  Drets  dels  Infants.  Manifest,  Murals  i
Passeig dels Drets dels Infants

20 de novembre de 2019. Pl. de la Vila

Festa dels  Drets del Infants i  dels  15 anys
del  CIB.  Activitats:  Quedada.  Gimcana.
Paradetes. Actuacions
Invitació a antics/gues representants del CIB

Diumenge 24 de novembre, matí. 
Pl. Pompeu Fabra 

Mural dels Drets dels Infants i dels 15 anys
del CIB,  amb les mans de tots els nenes i
nenes del Consell

(a la Festa dels Drets dels Infants?)
Tardor 2019 o Primavera 2020?

Inauguració dels nous espais de joc infantil curs 2019-20

Parades del CIB a fires i festes de la ciutat curs 2019-20

Cercavila del Dimoni del CIB 6 de maig de 2020

Escape Room Maig de 2020. Ajuntament

Gravar un vídeo curt a cada centre i publicar-
los junts al blog del CIB

1r trimestre curs 2019-20

Fer  un cartell  o  una una pancarta  dels  15
anys del CIB a cada centre

1r trimestre curs 2019-20

Documental  dels  15  anys  del  CIB,  fet  per
nois i noies de l’escola Rafael Alberti

curs 2019-20

Berenar solidari curs 2019-20

Que  cada  centre  també  ho  celebri  com
vulgui 

curs 2019-20

Cloenda dels 15 anys del CIB Plenari 3 de juny de 2020

Activitats en estudi

Fer  un Holyparty,  festa  a  la  platja,  sortida,
salts a matalassos elàstics i inflables

Pendent Pressupost Municipal 2020



Aquest programa està obert a noves propostes que puguin fer els nois i noies representants
dels centres que formin part del CIB  en el  1r trimestre del curs 2019-20.


