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Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030
Servei d’Educació





escoles i centres socioeducatius
curs 2021-22:

Arrels Blanquerna, Arrels Esperança, Badalona Port, Baldiri Reixac,
Baldomer Solà, Betúlia, Can Barriga, Casal dels Infants ASB, 

Centre La Bruíxola - Fundació Espai Natura i Joventut,
Centre Obert Llefià ISOM, Centre S. Jaume - Fundació Carles Blanch, 

Fundació Ateneu S. Roc, Fundació Germina, Fundació Salut Alta, Garbí Pere Vergés, 
Ítaca, Jesús Maria, Joan Llongueras, Josep Boada, Josep Carner, Jungfrau, 

Les Ciències, Lola Anglada, López Torrejón, Llevant, Llorens Artigas, M. D. de la Salut, 
M. D. de l’Assumpció, Maristes Champagnat, Mercè Rodoreda, Minguella, 

Montigalà, NJ Praga, Pere de Tera, Planas i Casals, Rafael Alberti,
 Salvador Espriu, Sant Andreu, Santíssima Trinitat, Sant Jordi i Ventós MIr

benvingudes i benvinguts!



Ordre del dia:

1. Benvinguda.

2. Seguim treballant el tema del «Bon tracte».
- Recollida dels cartells de receptes de La cuina del bon tracte fets a cada centre.
- Organització de l’exposició dels cartells al Màgic Badalona, del 19 de maig al 19 de juny. 
Inauguració, dijous 19 de maig, a les 18 h.
- Comencem a preparar el Plenari del CIB de l’1 de juny.

3. Les Festes de Maig 2022.
- El programa i el mocador!
- Enganxem als Dimonis del CIB els rètols de les coses que no ens agraden que existeixin ni a 

Badalona ni arreu del món. 

4. Activitats i informacions:
- Informacions de la TIAB i CNIAC.
- El puzle de Badalona (entrega als centres que no van venir a la Trobada del 9 de març).
- Activitats als centres del CIB i a la ciutat.

I cap a les 18.45 h, cercavila dels Dimonis del CIB fins a La Rambla, amb Badalona batec!
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La cuina del bon tracte

     ajuda    amabilitat    autonomia

       confiança    cura     empatia

   escolta      inclusió       respecte 

            responsabilitat  i…?

ingredients imprescindibles











       

Exposició de 
receptes

del 19 de maig
al 19 de juny,
al Centre Comercial
Màgic Badalona

Inauguració
Dijous 19, a les 18 h

Qui podrà venir?



Plenari del CIB

1 de juny de 2022

Teatre Margarida Xirgu
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Festes de Maig

La cercavila del Dimoni del CIB,
fet pels nois i noies de l’escola
Can Barriga, en el qual hi 
enganxem rètols de les coses que 
no volem que existeixin ni a 
Badalona ni arreu del món.

Trobada del CIB, 4 de maig
al Centre Cultural El Carme

http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2019/03/Dimoni2_1.mp4

http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2019/03/Dimoni2_1.mp4


Bon dia, Dimoni!

Presentació del Dimoni del CIB
a la festa del Dimoni!

Dijous 5 de juny, 
10 h, a La Rambla



La parada del CIB
a la Fira de Sant Roc

Diumenge, 8 de maig, 
de 10 a 14 h
a la Plaça Roja

Qui podrà venir?
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Què passa a Badalona amb els drets dels infants? 



Dret al 
benestar

Dret a la 
salut 

Dret al 
lleure

Dret a la 
participació



CONSELL NACIONAL DELS INFANTS
I ELS  ADOLESCENTS DE CATALUNYA



                                                                        (vídeo d’Albert Navarro)



Trobades i Plenaris del CIB
curs 2021-22

• 20 d’octubre, 1a Trobada (Museu) 

• 17 de novembre, 1r  Plenari (Teatre M. Xirgu)

• 2 de febrer, Trobada (CC La Salut) 

• 9 de març, Trobada (CC La Salut)  

• 4 de maig, Trobada (CC El Carme)

• 1 de juny, Plenari del CIB (Teatre M. Xirgu)

(dimecres, de 17.30 a 19 h)



http://consellinfantsbadalona.cat

http://consellinfantsbadalona.cat/
http://consellinfantsbadalona.cat/
http://consellinfantsbadalona.cat/


Actes i dates a tenir en compte...

• Bon dia, Dimoni!, 5 de maig, 10 h, La Rambla.
• 1a Trobada Dona i mar, 7 de maig, de sol a sol, Port de Badalona.
• Parada del CIB a la Fira de Sant Roc, 8 de maig, de 10 a 14 h, Plaça Roja. 
• Badatletisme, 16 al 20 de maig, matins, pistes Paco Águila.
• Expo La cuina del bon tracte, 19 de maig al 19 de juny, CC Màgic BDN.
• Fira ODS, 21 de maig, matí, Plaça Trafalgar.
• Mercat de cooperatives escolars, 3 de juny, matí, Encants de Montigalà.
• English day, 8 i 9 de juny, matins, Parc de l’’Escorxador.
• Badabandes, 10 de juny, matí, Teatre Margarida Xirgu.
• I totes les activitats de les Festes de Maig!



Mooooooooooooooooooooooolt important!

passes a fer:

- Explicar la Trobada 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! ;- )





Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, Ciutadania, Participació i Agenda 2030
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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