
Trobada CIB 
9 de març de 2022

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. Parlem d’aquests dies i fem seguiment del Pla d’acció del CIB 21-22:
- Valoració de la resposta del Govern municipal a l'Informe del CIB sobre el Canvi climàtic.
- Elecció, per sorteig, d’una/a representant (+ un/a substitut/a) del CIB al Consell Nacional dels Infants i 

els Adolescents de Catalunya (CNIAC).

2. Seguim treballant el tema del «Bon tracte».
- Recull i valoració d’idees i exemples de bon i de mal tracte.
- Pensem 10 coses que son importants per a que hi hagi un bon tracte.
- La cuina del bon tracte, una proposta molt suculenta.

3. Les Fetes de Maig 2022.
- El cartell, el dimoni i el mocador!
- Parada del CIB a la Festa del Badiu i a la Fira d’Artesania i entitats de Sant Roc, 8 de maig.
- La cercavila del Dimoni del CIB per cremar les coses que no volem que existeixin ni a Badalona ni 

arreu del món (Trobada 4 de maig).

4. Activitats i informacions:
- Parada del CIB a la Fira de Sant Jordi, 23 d’abril (matí).
- El puzle de Badalona.
- Activitats als centres del CIB i a la ciutat.



Ordre del dia:

1. Benvinguda. Parlem d’aquests dies i fem seguiment del Pla d’acció del CIB 21-22:
- Valoració de la resposta del Govern municipal a l'Informe del CIB sobre el Canvi climàtic.
- Elecció, per sorteig, d’una/a representant (+ un/a substitut/a) del CIB al Consell Nacional dels Infants i 

els Adolescents de Catalunya (CNIAC).

2. Seguim treballant el tema del «Bon tracte».
- Recull i valoració d’idees i exemples de bon i de mal tracte.
- Pensem 10 coses que son importants per a que hi hagi un bon tracte.
- La cuina del bon tracte, una proposta molt suculenta.

3. Les Fetes de Maig 2022.
- El cartell, el dimoni i el mocador!
- Parada del CIB a la Festa del Badiu i a la Fira d’Artesania i entitats de Sant Roc, 8 de maig.
- La cercavila del Dimoni del CIB per cremar les coses que no volem que existeixin ni a Badalona ni 

arreu del món (Trobada 4 de maig).

4. Activitats i informacions:
- Parada del CIB a la Fira de Sant Jordi, 23 d’abril (matí).
- El puzle de Badalona.
- Activitats als centres del CIB i a la ciutat.

















Voglio la pace per te
vídeo de Fano

https://www.youtube.com/watch?v=ZyN56LUZF_w

https://www.youtube.com/watch?v=ZyN56LUZF_w


Cançó Consell Ciutadà 
d’Infants de Figueres

https://www.instagram.com/tv/Ca1W-mJI
-C8/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.youtube.com/watch?v=zss
pErRx7b8

Vídeo 8 de març
InfoK

https://www.instagram.com/tv/Ca1W-mJI-C8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/Ca1W-mJI-C8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=zsspErRx7b8
https://www.youtube.com/watch?v=zsspErRx7b8


Participació i paritat

Consell dels Infants de Badalona: 54 noies i 36 nois
Govern Ajuntament de Badalona: 6 dones i 6 homes
Govern Generalitat de Catalunya: 8 dones i 8 homes
Govern d’Espanya: 14 dones i 9 homes







CONSELL NACIONAL DELS INFANTS
I ELS  ADOLESCENTS DE CATALUNYA



EQUIP DE  REPRESENTANTS DEL CIB
AL CONSELL NACIONAL DELS INFANTS

I ELS  ADOLESCENTS DE CATALUNYA (2019-2021)

Paula, Ingrid i Anna 

           
       
 

 

L’Ingrid continua, 
qui voldrà ser representant del
CIB al CNIAC a partir d’ara?



Què és el CNIAC?

ELECCIÓ DE NOUS  REPRESENTANTS DEL CIB
AL CONSELL NACIONAL DELS INFANTS
I ELS  ADOLESCENTS DE CATALUNYA

https://www.youtube.com/watch?v=JBt1nGwJvPE&feature
=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=JBt1nGwJvPE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JBt1nGwJvPE&feature=youtu.be


Vídeo Lima

https://www.facebook.com/watch/?v=1263807587448805

https://www.facebook.com/watch/?v=1263807587448805
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https://www.youtube.com/watch?v=1QEb3dPNLfY

https://www.youtube.com/watch?v=embQOsqFCeo

https://www.youtube.com/watch?v=_3CSqzIKZPg

Viure amb dignitat i rebre un bon tracte, és un dels drets dels infants

https://www.youtube.com/watch?v=Pae7DRVflgs

https://www.youtube.com/watch?v=1QEb3dPNLfY
https://www.youtube.com/watch?v=embQOsqFCeo
https://www.youtube.com/watch?v=_3CSqzIKZPg
https://www.youtube.com/watch?v=Pae7DRVflgs
https://www.youtube.com/watch?v=embQOsqFCeo






La cuina del bon tracte

Pensem 10 ingredients imprescindibles













       

Recollida de 
receptes del 
bon tracte
(5 per grup):

Trobada CIB
Dc 4 de maig

Exposició?
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Com seran el cartell, 
el Dimoni i el mocador
de les Festes de Maig 2022?

El CIB hi ha tingut a veure ;- )









Festes de Maig
Parada del CIB a:

Festa del Badiu
Parc de Can Solei 
diumenge 8 de maig, matí

Fira d’Artesania i entitats de S. Roc
Plaça Roja 
diumenge 8 de maig, matí

Si? a quina?



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 Ctre 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
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Parada del CIB a la Fira de Sant Jordi:

Dissabte, 23 d’abril, matí.

Carrer Francesc Layret
tocant a l’Av. Martí Pujol.

Si? 



                                                                        (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...

• Congrés de Ciència d’educació infantil i primària, 18 de març, virtual.
• Caminada solidària H S Joan de Déu, 20 de març, matí, Pl. Rosa dels Vents.
• 5a MOBILONA, 23 de març, matí, CM Pere Gol.
• Badacorfbol del Badasport, 21 al 25 de març, matins, a la ZE Can Cabanyes.

• Cursa Ponle freno, 27 de març, matí, Passeig Marítim.

• Vacances de setmana santa, 9 al 18 d’abril.
• Patis Oberts, 9 al 16 d’abril, matins, a diferents escoles.

• Sant Jordi 2022, 23 d’abril, roses i llibres a tot arreu.

• Badajoc del Badasport, 25 al 29 d’abril, matíns, al Parc de Can Solei.

I...?



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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