
            Badalona Educadora 
                Àrea de Cultura, Educació i Esports 
                Educació

Itineració de la pintura del Projecte WHY? (a 3-5-17)

   Es tracta que a cada centre:

-S’exposi el mural a la façana per tal que les famílies i els vianants el puguin veure. Si això
no és possible, es pot penjar en un espai interior.

-Es posi a la vista de les famílies el cartell A3 plastificat que explica el projecte.

-Els representants del CIB expliquin el que significa i el que es fa des del CIB en relació a la
seva itineració, en el seu grup, nivell, etapa...i que hi hagi un espai de diàleg sobre el tema
i/o es faci alguna activitat concreta.

-S’enviï a  consellinfants@badalona.cat una foto del mural a la façana del centre amb una
petita noticia escrita pels representants, per publicar-la en el blog del CIB.

El centre que ha exposat la pintura l’ha de fer arribar al següent de la llista en la setmana
posterior a que l’hagi tingut.

1.     Antoni Botey,15 al 19 de febrer
2.     Arrels Esperança, 29 de febrer al 4 de març
3.     Margarida Xirgu,14 al 18 de març
4.     M. D. Assumpció, 29 de març a l’1 d’abril
5.     FCB Centre Sant Jaume, 11 al 15 d’abril

                    Carpa del CIB a la Fira de S. Jordi, 23 d’abril
6.     López Torrejón, 25 al 29 d’abril

                    Carpa del CIB a la Festa del Badiu, 8 de maig
7.     Progrés, 9 al 13 de maig
8.     Jungfrau, 23 al 27 de maig
9.     Arrels Blanquerna, 6 al 10 de juny
10.     Garbí Pere Vergés,19 al 23 de setembre
11.     Planas i Casals, 3 al 7 d’octubre
12.     Llibertat, 17 al 21 d’octubre
13.     Llorens Artigas, 31 d’octubre al 4 de novembre
14.     Jesús i Maria, 14 al 19 de novembre
15.     Ajuntament de Badalona (Pl. de la Vila), 20 de novembre
16.     Fundació Salut Alta, 28 de novembre al 2 de desembre
17.     Lola Anglada, del 30 de gener al 5 de febrer
18.    Salvador Espriu, del 13 al 19 de febrer
19.     Esplai Bon vent, del 27 de febrer al 5 de març
20.     Les Ciències, del 13 al 19 de març
21.     Can Barriga, del 27 de març al 2 d’abril
22.     Llevant, del 18 al 21 d’abril

                    Carpa del CIB a la Fira de S. Jordi, 23 d’abril

               Carpa del CIB a la Fira de S. Roc, 7 de maig
23.    Fundació Ateneu S. Roc, del 15 al 21 de maig
24.    S. Trinitat, del 29 de maig al 4 de juny
25.    Casal dels Infants del 12 al 18 de juny
26.    Rafael Alberti, del 2 al 8 d’octubre
27.    Centre Obert Llefià ISOM, del 16 al 22 d’octubre
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