
Resum i acords Trobada del CIB 20 de gener 

Podeu seguir la presentació ppt del Plenari: http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/
uploads/2014/07/CIB-Presentació-Trobada-20-1-21.pdf 

1. Benvinguda. Ens saludem i  donem la benvinguda també a l'Ariadna i la Bruna, noves 
representants de l'escola Betúlia. 

2. Continuem avançant amb el Pla d'acció del CIB del curs 2020-21. 
2.1 Com va anar el Plenari del 12 de novembre? Comentem que bé. 

2.2 Valoració de l'acte del Dia dels Drets dels Infants, de l’exposició de murals i del 
Manifest del CNIAC & CIB. Mirem les diapositives de tots els murals exposats a la Pl. de 
la Vila els dies 19 i 20 de novembre. 

http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/CIB-Presentació-
Trobada-20-1-21.pdf (diapositives 9 a 47) 
Parlem del Drets dels Infants a rebre informació, a preguntar, a demanar, a acordar, a 
reclamar, a protestar i a manifestar-se. 

2.3 Com han anat les festes de nadal? Com hem viscut la cavalcada? En parlem, 
prou be. El Campament reial estava molt bé, però l'any que ve preferim que hi hagi 
cavalcada! 

Com va quedar la carta del CIB als reis Mags d’Orient? (diapositiva 48) Recordem que 
acaba amb la frase: Volem que tots els nens i nenes del món s'ajuntin i que el món sigui 
millor! 

Mirem el que li va passar a una pilota de bàsquet que van portar els reis ;- ) : https://
www.facebook.com/Basquet7Ganador/videos/445025066497565/?sfnsn=scwspwa 

2.4 Les propostes del CIB al Pla de Reactivació econòmica i social. Comentem les 
propostes del CIB que es van fer arribar a la Comissió de Cultura i Educació del Pla per a 
que es tinguin en compte. 
http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/Propostes-del-CIB-al-Pla-
de-Reacticació-E-i-S-de-BDN-des-20.pdf 
L'Andrea de l'escola Arrels Esperança comunica tres propostes més per a que 
s'incorporin, si hi ha temps. 

2.5 Informacions de la Taula d'Infància i Adolescència de Badalona (TIAB). Silvia 
Navarro Pedreño, secretaria tècnica de la TIAB ens informa de com va anar el Foro, de 
que l'Anna va presentar molt bé un resum del Manifest dels Drets dels Infants (diapositiva 
55), i que ara tothom està treballant en el disseny de 3 projectes. un d'ells fa referència a 
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com es viuen els Drets dels Infants a Badalona, i és en aquest on hi participa 
especialment el CIB i caldrà que hi ajudem totes i tots. Al febrer es farà un Penari de la 
TIAB i s'acordaran les noves passes a fer. 

La Silvia ens fa un regal, una comunicació d'una noia de 14 anys, Marta Arjona, sobre el 
treball en equip: https://www.ted.com/talks/
marta_arjona_la_diferencia_entre_treballar_en_grup_i_treballar_en_equip 
I el CIB també li fem un regal a la TIAB, la cançó Partycipem del grup Xiula: https://
youtu.be/O969iBPCt-Y 

2.6 El CIB i el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC). 
L'Ingrid, que juntament amb la Paula i l'Anna són les tres representants del CIB al CNIAC 
(diapositiva 58) ens explica directament i també a través d'un vídeo, el que ha fet i el que 
està preparant el CNIAC: http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/
Vídeo.mov 
Recordem que el CIB ha d'anar informant i sempre pot fer propostes al CNIAC. 
2.7 El blog del CIB. Recordem que sempre també hi podem publicar notícies de les 
coses que fem a cada centre del CIB! 

3. El canvi climàtic, què en sabem? què volem aprendre? com volem seguir 
treballant aquest tema de gener a maig? 
Saludem a l'Adriana Mainar de l'equip de l'Escola de Natura Angeleta Ferrer i primer de tot 
mirem aquest vídeo d'unes nenes i nens italians: https://www.youtube.com/watch?
v=bCXYfTv5xpw 

L'Adriana ens explica algunes coses i ens fa moltes preguntes sobre el canvi climàtic. 
Seguim la presentació que ens ha preparat (diapositives 64 a 79), anem parlant i a 
l'acabar mirem aquest vídeo de Greta Thumberg: 
http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/Video-Greta-DAVOS.mp4 

A tots els centres del CIB rebrem, properament, una Guia de recursos per treballar el 
Canvi climàtic a tots els centres del CIB, en els nivells i grups de 5è i/o 6è, i altres que 
cada centre vulgui, entre els mesos de febrer, març i abril. La Guia recull propostes i 
materials aportats pel Departament de Medi Ambient, l’Escola de Natura i l’Escola del Mar 
del Servei de Medi Ambient, la Xarxa Municipal de Biblioteques, la secretaria tècnica del 
CIB del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona; i el CRP de la Generalitat de 
Catalunya. Si coneixem coses que es puguin incloure, cal fer-les arribar 
a: consellinfants@badalona.cat 

A la Trobada del 5 de maig haurem recollit la informació de tot el que s'ha pensat i fet a 
cada centre. Farem un Informe del CIB sobre el canvi climàtic i el presentarem al Plenari 
del CIB del 5 de maig, que coincideix és el Dia del Medi Ambient, tal com ha recordat 

https://www.ted.com/talks/marta_arjona_la_diferencia_entre_treballar_en_grup_i_treballar_en_equip
https://www.ted.com/talks/marta_arjona_la_diferencia_entre_treballar_en_grup_i_treballar_en_equip
https://youtu.be/O969iBPCt-Y
https://youtu.be/O969iBPCt-Y
http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/V%C3%ADdeo.mov
http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/V%C3%ADdeo.mov
https://www.youtube.com/watch?v=bCXYfTv5xpw
https://www.youtube.com/watch?v=bCXYfTv5xpw
http://consellinfantsbadalona.cat/wp-content/uploads/2014/07/Video-Greta-DAVOS.mp4
mailto:consellinfants@badalona.cat


l'Andrea. Al voltant d'aquest dies es podria fer una exposició de murals fets a cada centre, 
alguna acció a cada centre i a nivell de ciutat, etc. A la trobada del CIB del 10 de març 
hi pensarem i acordarem el què. A l'acabar la Trobada veiem aquest vídeo de la cançó 
«No ens desdibuixeu»: https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o&feature=youtu.be 

 
4. Informacions. 

- Com voldrem celebrar el Carnaval? Al matí en parlem amb la Laura Garcia, tècnica del 
Servei de Cultura, i a la tarda, tatxin, tatxan! amb la Reina del Carnaval, la Ninfa del Mar i 
la Ninfa del Vi, que ens expliquen i ens responen a algunes preguntes...mireu el vídeo que 
podreu descarregar en dos formats: https://wetransfer.com/downloads/
a8f875fb2f0bc0f14e6efabd060d1cbe20210124130951/
bb06e22edfeb979acef38ca73b224c4020210124131013/0501a8 

- Activitats de ciutat: 

- Fins el 29 de gener, exposició d'arpiles sobre els Drets del Infants. 
- 30 de gener Dia escolar de la no violència i la Pau DENIP 2021. 
- L'Andrea informa que els dies 4 i 15 de febrer, és el dia internacional del càncer i dels 
nens amb càncer: https://youtu.be/qCeAIFtFVvk 
- També que el dia 18 de febrer, és el dia internacional de l'asperger (l'asperger és una 
cosa que els nens moltes vegades no comprenem, i tenim dret a saber-ho): https://
youtu.be/Nskmiv_MNHI  

- 11 de febrer, Dia de la dona i la nena a la ciència. Atenció a aquest vídeo: https://
www.youtube.com/watch?v=Fx0ztzf-2V0&t=1s 
- Carnaval 21: 11 de febrer, Dijous Gras, 17 de febrer, Dia de la Sardina. 

- 18 al 28 de febrer, Exposició de Murals del DENIP 21 al CC Màgic Badalona. 

I després d'acomiadar-nos fins al 10 de març, això va ser tot o quasi tot! ;- ) 
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