El Consell de Participació dels Infants, adscrit a l'Àrea d'Educació i Serveis
Ciutat, és un òrgan de participació impulsat per l'Ajuntament i constituït l'any
2004 que agrupa els infants de Badalona per fer sentir la seva veu.
Els nens i les nenes del Consell de Participació dels Infants de Badalona hem
observat la nostra ciutat. Hem treballat sobre els usos dels jocs als parcs i
places de la ciutat. Amb les nostres opinions i propostes volem contribuir que
Badalona sigui una ciutat més bonica i agradable per a tothom.

Del procés de treball realitzat durant aquest curs 2008-09 destaquem aquestes propostes de millora:
Que, quan es faci una plaça o parc, l'alcalde tingués en compte la nostra opinió.
Que a les places hi hagi espai de jocs per a nois i noies de més de 10 anys.
Que les pistes de les escoles s'obrin al barri allà on sigui possible.
Que les nostres propostes es tinguin en compte a l'estudi de remodelació de Ca l'Arnús.
Que el mobiliari de totes les places i parcs de la ciutat estigui igual de net i nou.
Fer un parc d'skate perquè skaters i bikers puguin practicar aquests esports.
Quan es facin pisos o edificis, pensar a fer-hi parcs i places, tant per a nens petits
com per a nois i gent gran.
Que hi hagi algunes parets per fer concursos de grafits.
Fer un parc temàtic dedicat als romans.

CEIP Mercè Rodoreda
Jo vull un parc on els nens
petits puguin jugar,
els més grans puguin xerrar
i la gent gran pugui passejar.

El Consell de Participació dels Infants, adscrit a l'Àrea d'Educació i Serveis
Ciutat, és un òrgan de participació impulsat per l'Ajuntament i constituït l'any
2004 que agrupa els infants de Badalona per fer sentir la seva veu.
Els nens i les nenes del Consell de Participació dels Infants de Badalona hem
observat la nostra ciutat. Hem treballat sobre els usos dels jocs als parcs i
places de la ciutat. Amb les nostres opinions i propostes volem contribuir que
Badalona sigui una ciutat més bonica i agradable per a tothom.

Del procés de treball realitzat durant aquest curs 2008-09 destaquem aquestes propostes de millora:
Que, quan es faci una plaça o parc, l'alcalde tingués en compte la nostra opinió.
Que a les places hi hagi espai de jocs per a nois i noies de més de 10 anys.
Que les pistes de les escoles s'obrin al barri allà on sigui possible.
Que les nostres propostes es tinguin en compte a l'estudi de remodelació de Ca l'Arnús.
Que el mobiliari de totes les places i parcs de la ciutat estigui igual de net i nou.
Fer un parc d'skate perquè skaters i bikers puguin practicar aquests esports.
Quan es facin pisos o edificis, pensar a fer-hi parcs i places, tant per a nens petits
com per a nois i gent gran.
Que hi hagi algunes parets per fer concursos de grafits.
Fer un parc temàtic dedicat als romans.

CEIP Gitanjali
La plaça perfecta per a mi
La plaça perfecta per a mi seria
on hi hagués esport i esportivitat.
La plaça perfecta per a mi seria
on hi hagués zona infantil amb
infants jugant.
La plaça perfecta per a mi seria
on els gossos no s'hi fessin pipí.
Però també hi hauria alguns bars,
perquè tots els pares poguessin
seure i demanar uns exquisits
calamars.

El Consell de Participació dels Infants, adscrit a l'Àrea d'Educació i Serveis
Ciutat, és un òrgan de participació impulsat per l'Ajuntament i constituït l'any
2004 que agrupa els infants de Badalona per fer sentir la seva veu.
Els nens i les nenes del Consell de Participació dels Infants de Badalona hem
observat la nostra ciutat. Hem treballat sobre els usos dels jocs als parcs i
places de la ciutat. Amb les nostres opinions i propostes volem contribuir que
Badalona sigui una ciutat més bonica i agradable per a tothom.

Del procés de treball realitzat durant aquest curs 2008-09 destaquem aquestes propostes de millora:
Que, quan es faci una plaça o parc, l'alcalde tingués en compte la nostra opinió.
Que a les places hi hagi espai de jocs per a nois i noies de més de 10 anys.
Que les pistes de les escoles s'obrin al barri allà on sigui possible.
Que les nostres propostes es tinguin en compte a l'estudi de remodelació de Ca l'Arnús.
Que el mobiliari de totes les places i parcs de la ciutat estigui igual de net i nou.
Fer un parc d'skate perquè skaters i bikers puguin practicar aquests esports.
Quan es facin pisos o edificis, pensar a fer-hi parcs i places, tant per a nens petits
com per a nois i gent gran.
Que hi hagi algunes parets per fer concursos de grafits.
Fer un parc temàtic dedicat als romans.

Escola Betúlia
Si vols fer amics
i jocs compartir
a la plaça Ernest Lluch
post venir.

El Consell de Participació dels Infants, adscrit a l'Àrea d'Educació i Serveis
Ciutat, és un òrgan de participació impulsat per l'Ajuntament i constituït l'any
2004 que agrupa els infants de Badalona per fer sentir la seva veu.
Els nens i les nenes del Consell de Participació dels Infants de Badalona hem
observat la nostra ciutat. Hem treballat sobre els usos dels jocs als parcs i
places de la ciutat. Amb les nostres opinions i propostes volem contribuir que
Badalona sigui una ciutat més bonica i agradable per a tothom.

Del procés de treball realitzat durant aquest curs 2008-09 destaquem aquestes propostes de millora:
Que, quan es faci una plaça o parc, l'alcalde tingués en compte la nostra opinió.
Que a les places hi hagi espai de jocs per a nois i noies de més de 10 anys.
Que les pistes de les escoles s'obrin al barri allà on sigui possible.
Que les nostres propostes es tinguin en compte a l'estudi de remodelació de Ca l'Arnús.
Que el mobiliari de totes les places i parcs de la ciutat estigui igual de net i nou.
Fer un parc d'skate perquè skaters i bikers puguin practicar aquests esports.
Quan es facin pisos o edificis, pensar a fer-hi parcs i places, tant per a nens petits
com per a nois i gent gran.
Que hi hagi algunes parets per fer concursos de grafits.
Fer un parc temàtic dedicat als romans.

CEIP Artur Martorell
Volem un parc gran perquè hi
jugui molta gent
i així farem que tothom
estigui content.

El Consell de Participació dels Infants, adscrit a l'Àrea d'Educació i Serveis
Ciutat, és un òrgan de participació impulsat per l'Ajuntament i constituït l'any
2004 que agrupa els infants de Badalona per fer sentir la seva veu.
Els nens i les nenes del Consell de Participació dels Infants de Badalona hem
observat la nostra ciutat. Hem treballat sobre els usos dels jocs als parcs i
places de la ciutat. Amb les nostres opinions i propostes volem contribuir que
Badalona sigui una ciutat més bonica i agradable per a tothom.

Del procés de treball realitzat durant aquest curs 2008-09 destaquem aquestes propostes de millora:
Que, quan es faci una plaça o parc, l'alcalde tingués en compte la nostra opinió.
Que a les places hi hagi espai de jocs per a nois i noies de més de 10 anys.
Que les pistes de les escoles s'obrin al barri allà on sigui possible.
Que les nostres propostes es tinguin en compte a l'estudi de remodelació de Ca l'Arnús.
Que el mobiliari de totes les places i parcs de la ciutat estigui igual de net i nou.
Fer un parc d'skate perquè skaters i bikers puguin practicar aquests esports.
Quan es facin pisos o edificis, pensar a fer-hi parcs i places, tant per a nens petits
com per a nois i gent gran.
Que hi hagi algunes parets per fer concursos de grafits.
Fer un parc temàtic dedicat als romans.

CEIP Lola Anglada
El parc dels nostres somnis.

El Consell de Participació dels Infants, adscrit a l'Àrea d'Educació i Serveis
Ciutat, és un òrgan de participació impulsat per l'Ajuntament i constituït l'any
2004 que agrupa els infants de Badalona per fer sentir la seva veu.
Els nens i les nenes del Consell de Participació dels Infants de Badalona hem
observat la nostra ciutat. Hem treballat sobre els usos dels jocs als parcs i
places de la ciutat. Amb les nostres opinions i propostes volem contribuir que
Badalona sigui una ciutat més bonica i agradable per a tothom.

Del procés de treball realitzat durant aquest curs 2008-09 destaquem aquestes propostes de millora:
Que, quan es faci una plaça o parc, l'alcalde tingués en compte la nostra opinió.
Que a les places hi hagi espai de jocs per a nois i noies de més de 10 anys.
Que les pistes de les escoles s'obrin al barri allà on sigui possible.
Que les nostres propostes es tinguin en compte a l'estudi de remodelació de Ca l'Arnús.
Que el mobiliari de totes les places i parcs de la ciutat estigui igual de net i nou.
Fer un parc d'skate perquè skaters i bikers puguin practicar aquests esports.
Quan es facin pisos o edificis, pensar a fer-hi parcs i places, tant per a nens petits
com per a nois i gent gran.
Que hi hagi algunes parets per fer concursos de grafits.
Fer un parc temàtic dedicat als romans.

CEIP Baldiri Reixac
Al parc del Gran Sol
no m'agrada anar-hi sol.
Els més petits hi van a jugar
i els grans, a passejar.

El Consell de Participació dels Infants, adscrit a l'Àrea d'Educació i Serveis
Ciutat, és un òrgan de participació impulsat per l'Ajuntament i constituït l'any
2004 que agrupa els infants de Badalona per fer sentir la seva veu.
Els nens i les nenes del Consell de Participació dels Infants de Badalona hem
observat la nostra ciutat. Hem treballat sobre els usos dels jocs als parcs i
places de la ciutat. Amb les nostres opinions i propostes volem contribuir que
Badalona sigui una ciutat més bonica i agradable per a tothom.

Del procés de treball realitzat durant aquest curs 2008-09 destaquem aquestes propostes de millora:
Que, quan es faci una plaça o parc, l'alcalde tingués en compte la nostra opinió.
Que a les places hi hagi espai de jocs per a nois i noies de més de 10 anys.
Que les pistes de les escoles s'obrin al barri allà on sigui possible.
Que les nostres propostes es tinguin en compte a l'estudi de remodelació de Ca l'Arnús.
Que el mobiliari de totes les places i parcs de la ciutat estigui igual de net i nou.
Fer un parc d'skate perquè skaters i bikers puguin practicar aquests esports.
Quan es facin pisos o edificis, pensar a fer-hi parcs i places, tant per a nens petits
com per a nois i gent gran.
Que hi hagi algunes parets per fer concursos de grafits.
Fer un parc temàtic dedicat als romans.

CEIP Jungfrau
Pistes de bàsquet,
pistes d'skate,
pistes de futbol,
no en tenim prou!

El Consell de Participació dels Infants, adscrit a l'Àrea d'Educació i Serveis
Ciutat, és un òrgan de participació impulsat per l'Ajuntament i constituït l'any
2004 que agrupa els infants de Badalona per fer sentir la seva veu.
Els nens i les nenes del Consell de Participació dels Infants de Badalona hem
observat la nostra ciutat. Hem treballat sobre els usos dels jocs als parcs i
places de la ciutat. Amb les nostres opinions i propostes volem contribuir que
Badalona sigui una ciutat més bonica i agradable per a tothom.

Del procés de treball realitzat durant aquest curs 2008-09 destaquem aquestes propostes de millora:
Que, quan es faci una plaça o parc, l'alcalde tingués en compte la nostra opinió.
Que a les places hi hagi espai de jocs per a nois i noies de més de 10 anys.
Que les pistes de les escoles s'obrin al barri allà on sigui possible.
Que les nostres propostes es tinguin en compte a l'estudi de remodelació de Ca l'Arnús.
Que el mobiliari de totes les places i parcs de la ciutat estigui igual de net i nou.
Fer un parc d'skate perquè skaters i bikers puguin practicar aquests esports.
Quan es facin pisos o edificis, pensar a fer-hi parcs i places, tant per a nens petits
com per a nois i gent gran.
Que hi hagi algunes parets per fer concursos de grafits.
Fer un parc temàtic dedicat als romans.

Centre Sant Jaume
Per el tobogan
baixo rodant.
Quan amb tiro
amb la tirolina
em penso que estic
a una festa divina.

El Consell de Participació dels Infants, adscrit a l'Àrea d'Educació i Serveis
Ciutat, és un òrgan de participació impulsat per l'Ajuntament i constituït l'any
2004 que agrupa els infants de Badalona per fer sentir la seva veu.
Els nens i les nenes del Consell de Participació dels Infants de Badalona hem
observat la nostra ciutat. Hem treballat sobre els usos dels jocs als parcs i
places de la ciutat. Amb les nostres opinions i propostes volem contribuir que
Badalona sigui una ciutat més bonica i agradable per a tothom.

Del procés de treball realitzat durant aquest curs 2008-09 destaquem aquestes propostes de millora:
Que, quan es faci una plaça o parc, l'alcalde tingués en compte la nostra opinió.
Que a les places hi hagi espai de jocs per a nois i noies de més de 10 anys.
Que les pistes de les escoles s'obrin al barri allà on sigui possible.
Que les nostres propostes es tinguin en compte a l'estudi de remodelació de Ca l'Arnús.
Que el mobiliari de totes les places i parcs de la ciutat estigui igual de net i nou.
Fer un parc d'skate perquè skaters i bikers puguin practicar aquests esports.
Quan es facin pisos o edificis, pensar a fer-hi parcs i places, tant per a nens petits
com per a nois i gent gran.
Que hi hagi algunes parets per fer concursos de grafits.
Fer un parc temàtic dedicat als romans.

CEIP Planas i Casals
El nen que jugava al parc
es va donar amb la pilota al cap.
Al parc has d'anar
per divertir-te i jugar.
Al parc has d'anar
si no vols posar-te gras.
Al parc anirem
i tots jugarem.

El Consell de Participació dels Infants, adscrit a l'Àrea d'Educació i Serveis
Ciutat, és un òrgan de participació impulsat per l'Ajuntament i constituït l'any
2004 que agrupa els infants de Badalona per fer sentir la seva veu.
Els nens i les nenes del Consell de Participació dels Infants de Badalona hem
observat la nostra ciutat. Hem treballat sobre els usos dels jocs als parcs i
places de la ciutat. Amb les nostres opinions i propostes volem contribuir que
Badalona sigui una ciutat més bonica i agradable per a tothom.

Del procés de treball realitzat durant aquest curs 2008-09 destaquem aquestes propostes de millora:
Que, quan es faci una plaça o parc, l'alcalde tingués en compte la nostra opinió.
Que a les places hi hagi espai de jocs per a nois i noies de més de 10 anys.
Que les pistes de les escoles s'obrin al barri allà on sigui possible.
Que les nostres propostes es tinguin en compte a l'estudi de remodelació de Ca l'Arnús.
Que el mobiliari de totes les places i parcs de la ciutat estigui igual de net i nou.
Fer un parc d'skate perquè skaters i bikers puguin practicar aquests esports.
Quan es facin pisos o edificis, pensar a fer-hi parcs i places, tant per a nens petits
com per a nois i gent gran.
Que hi hagi algunes parets per fer concursos de grafits.
Fer un parc temàtic dedicat als romans.

CEIP Llibertat
En el parc tranquil/·la estic
perquè és gran i molt bonic.

El Consell de Participació dels Infants, adscrit a l'Àrea d'Educació i Serveis
Ciutat, és un òrgan de participació impulsat per l'Ajuntament i constituït l'any
2004 que agrupa els infants de Badalona per fer sentir la seva veu.
Els nens i les nenes del Consell de Participació dels Infants de Badalona hem
observat la nostra ciutat. Hem treballat sobre els usos dels jocs als parcs i
places de la ciutat. Amb les nostres opinions i propostes volem contribuir que
Badalona sigui una ciutat més bonica i agradable per a tothom.

Del procés de treball realitzat durant aquest curs 2008-09 destaquem aquestes propostes de millora:
Que, quan es faci una plaça o parc, l'alcalde tingués en compte la nostra opinió.
Que a les places hi hagi espai de jocs per a nois i noies de més de 10 anys.
Que les pistes de les escoles s'obrin al barri allà on sigui possible.
Que les nostres propostes es tinguin en compte a l'estudi de remodelació de Ca l'Arnús.
Que el mobiliari de totes les places i parcs de la ciutat estigui igual de net i nou.
Fer un parc d'skate perquè skaters i bikers puguin practicar aquests esports.
Quan es facin pisos o edificis, pensar a fer-hi parcs i places, tant per a nens petits
com per a nois i gent gran.
Que hi hagi algunes parets per fer concursos de grafits.
Fer un parc temàtic dedicat als romans.

CEIP Antoni Botey
Si t'agrada la natura
protegeix-la amb molta cura.
Els papers a les papereres,
els focs a les fogueres,
però mai a les jardineres.

