CONSELL DELS INFANTS DE BADALONA
PLA D’ACCIÓ 2013
(document de treball, actualització 10-10-13)

“a participar, se n’aprèn participant”
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1. Presentació.
El Consell dels Infants de Badalona (CIB) és un òrgan de participació a partir del qual els infants poden debatre, fer sentir la seva veu, fer
propostes, promoure activitats i aprendre sobre els temes de la ciutat i del món que són dels seu interès.
El CIB és un òrgan consultiu i de participació sectorial creat de conformitat al disposat als articles 59 i 50 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya (Llei 8/1987, de 15 d’abril) i els articles 40 al 42 de les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana.
El Consell està vinculat, actualment, a l’Àmbit d’Atenció a les Persones i pretén afavorir la participació dels infants en els assumptes
municipals. El Consell dels Infants de Badalona té per objecte assolir les finalitats següents:
-Potenciar i dinamitzar la participació dels infants de Badalona, afavorint el pensament crític i el debat sobre la vida de la seva ciutat.
-Promoure un escenari educatiu i participatiu perquè els infants puguin expressar-se lliurement en relació amb els temes que els interessen.
-Potenciar un espai on els infants puguin intercanviar experiències i coneixements.
-Donar a conèixer el punt de vista dels infants en tots els temes relacionats amb la vida de la ciutat.
-Difondre l’acció del CIB sobre la importància de la participació dels infants i la conveniència de tenir present la seva visió de la ciutat.
-Conèixer i valorar el conjunt de serveis i activitats que es fan a la ciutat d’interès per als infants i fer propostes per a la seva millora.
-Elaborar i aprovar el Pla d’acció, general i per cursos, del CIB.
Aquest document exposa els objectius i les tasques a portar a terme per assegurar el funcionament estable del CIB el curs 2013-2014, de
manera integrada amb l’activitat dels centres educatius que hi participin i projecta, inicialment, la convocatòria d’un nou Plenari del CIB, a
celebrar l’octubre de 2013.
2. Marc conceptual, ideològic i normatiu.
Declaració dels Drets de l’infant (ONU, 1959).
Constitució espanyola (1978).
Convenció sobre els Drets de l’Infant (ONU, 20 de nov. 1989).
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (2003).
Carta de Ciutats Educadores (Barcelona 1990, revisada a Gènova 2004).
Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006).
Normes Reguladores de la Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona (2001).
Reglament del Consell dels Infants de Badalona (2004).
Declaració del Consell dels Infants de Badalona (curs 2007-2008).
Reglament Orgànic Municipal (2009).
Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (14/2010, del 27 de maig).
Pacte per a la infància a Catalunya (19 de juliol de 2013).
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Declaració dels Drets de l’infant (ONU, 1959).
Principi 7è: “l'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en les etapes elementals. Se li donarà una educació que
afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el
seu sentit de responsabilitat moral i social, i arribar a ser un membre útil de la societat.”
Carta de Ciutats Educadores (Barcelona 1990, revisada a Gènova 2004).
Principi 9è: “La ciutat educadora fomentarà la participació ciutadana des d’una perspectiva crítica i coresponsable. Per a això el govern local
facilitarà la informació necessària i promourà, des de la transversalitat, orientacions i activitats de formació en valors ètics i cívics.
Estimularà també la participació ciutadana en el projecte col·lectiu a partir de les institucions i organitzacions civils i socials, tenint present les
iniciatives privades i altres formes de participació espontània.”
Principi 18è: “...Al mateix temps, contribuirà a la formació per a la participació en els processos de presa de decisions, de planificació i de
gestió que comporta la vida associativa.”
Principi 20è: “La ciutat educadora ha d’oferir a tots els seus habitants, com a objectiu cada cop més necessari per a la comunitat, formació en
valors i pràctiques de ciutadania democràtica: el respecte, la tolerància, la participació, la responsabilitat i l’interès per la cosa pública, pels
seus programes, els seus béns i els seus serveis.”
Declaració del Consell dels Infants de Badalona (curs 2007-2008)
Què és el Consell?
El Consell és un espai de participació on ens trobem infants de Badalona per fer sentir la nostra veu; un espai que ens permet aprendre coses
de la nostra ciutat, sobre el que hi passa i sobre noves maneres per millorar-la. És un espai on ens trobem nens i nenes de diferents centres
escolars i de lleure de Badalona per parlar de coses que volem millorar de la nostra ciutat.
Creiem que el nostre esforç i les nostres reflexions com a infants i ciutadans, ens permeten avançar cap a la ciutat millor que tots i totes volem.
Estem convençuts que cadascun de nosaltres podem contribuir a fer-ho possible.
El Consell vol ser un instrument per fomentar la participació dels infants en tots els aspectes de la vida de la ciutat. Vol canalitzar les nostres
inquietuds i iniciatives a l’entorn de la planificació i gestió de la ciutat per a que s’enriqueixi amb les opinions i la mirada dels infants.
El Consell de Participació dels Infants s’adreça a nens i nenes de 10 a 12 anys dels centres d’educació infantil i primària, dels centres de lleure
de la ciutat, o d’altres centres educatius de la ciutat.
Per a què serveix?
El consell aporta coses a la ciutat perquè els infants ajudem a fer ciutat amb les nostres aportacions.
Els infants amb les nostres reflexions i propostes vivim i veiem la ciutat més nostra.
Els infants veiem de manera més propera a l’administració i tot i les seves mancances, comencem a pensar que formem part de la ciutat i
comencem a percebre el bé públic com a un bé de tots.
Què fem?
Parlem, reflexionem, coneixem i opinem sobre diferents temes de ciutat i després expressem les nostres idees i propostes a l’alcaldia i al
govern municipal per tal que es pugui incorporar alguna de les nostres propostes a l’acció municipal.
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Què guanyem participant al Consell? Aprenem a escoltar als altres companys, a informar-nos per fer propostes, a negociar i/o acceptar
altres opinions. Aportem reflexions i propostes a la ciutat. Coneixem infants d’altres centres.
El Consell és un punt de referència de la participació infantil a nivell ciutat. El Consell vol ajudar en la creació d’una cultura de voler opinar, de
no callar.
El compromís de l’Ajuntament amb la participació ciutadana
L’Ajuntament de Badalona en compliment del mandat constitucional inclòs en l’article 9.2 que ordena els poders públics “facilitar la participació
de tots els ciutadans en la vida política econòmica, cultural i social” va impulsar un seguit de mesures que es concretaren en el Reglament de
participació ciutadana de desembre de 1990, actualment incorporades en les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Badalona (2001).
La ciutat de Badalona ha signat la “Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat” en la qual es recull el compromís pel respecte
als drets humans i es fa especial referència a la participació activa de la ciutadania en la política local. Entenem, doncs, la participació
ciutadana, en sentit ampli, com aquella possibilitat d’intervenció directa de qualsevol persona en la realització de l’interès general, de la cosa
pública. La participació no és tan sols aquella relació que s’estableix entre els ciutadans i ciutadanes i l’Administració, sinó també aquella que
relaciona les persones amb els interessos col·lectius, amb la ciutat.
Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (14/2010, del 27 de maig).
Article 27. Consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents.
1. Les administracions locals han de crear consells de participació territorial per tal de donar als infants i als adolescents l’oportunitat d’afavorir
la convivència i la integració cultural en l’àmbit veïnal i local.
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3. Accions portades a terme (síntesi).
Centres de Primària, públics (34, 3 sense CS); privats concertats (24)
Centres,Esplais i Agrupaments Escolta amb grups d’infants de 10 a 12 anys (19)
Total: 77
Curs 04-05 Plenari de constitució del Consell dels infants de Badalona (CIB) (29-11-04). Creació del logo del CIB i del llistat de temes que
preocupaven als infants per treballar-los en propers cursos. 11 centres.
Nota: el curs 2013-2014 caldrà tenir en compte el 10è aniversari del CIB, el curs 2014-2015.
Curs 05-06 Tema “ La neteja de la nostra ciutat”. Edició pòster. 11 centres.
Curs 06-07 Tema “Igualtat d’oportunitats per a tothom- Històries creades pels infants”. Edició llibret. 11 centres
Curs 07-08 Tema “El verd urbà de la ciutat”. Edició calendari 08-09. Participació en el 3r Congrés Mundial sobre els drets de la infància i
l’adolescència. 12 centres.
Curs 08-09 Tema “Usos dels Jocs als parcs i places de la ciutat”. Edició punts de llibre. Primer programa “Els nens pregunten a l’alcalde” de
TVB i participació en diferents programes de radio. Participació a la Trobada de consells de la xarxa de la Diputació de Barcelona. 12 centres.
Curs 09-10 Tema “Inseguretat i civisme - Històries creades pels infants”. Edició llibret. 14 centres.
Curs 10-11 Tema “Animals de companyia”.
-Reunió de coordinació amb els centres (26-11-10). Centres participants (8): Antoni Botey, Baldiri i Reixac, Betulia, Gitanjali, Jungfrau, Lola
Anglada, Llorens Artigas, Mercè Rodoreda.
-1a Trobada de centres (20-1-11). Centres participants (12): Antoni Botey, Baldiri Reixac, Betúlia, Gitanjali, Jungfrau, Lola Anglada, Llibertat,
Llorens Artigas, Mercè Rodoreda, Planas i Casals, Progrés i Centre S. Jaume.
-Sessions informatives sobre animals de companyia (23 de març i 4 d’abril)
-Reunió de coordinació amb els centres (14-2-11). Centres participants (4): Gitanjali, Jungfrau, Llorens Artigas, Mercè Rodoreda.
-Plenari del Consell dels Infants (7-6-11). 11 centres: Antoni Botey, Baldiri Reixac, Betúlia, Gitanjali, Jungfrau, Lola Anglada, Llibertat, Llorens
Artigas, Mercè Rodoreda, Progrés i Centre S. Jaume.
Curs 11-12
-Programa “Els nens pregunten a l’alcalde” de TVB (15 i 16-12-11). 7 alumnes i centres participants: Antoni Botey, Betúlia, Llibertat, Llorens
Artigas, Mercè Rodoreda, Planas i Casals, Progrés.
Curs 12-13
-Correu (11-12-12) enviat als centres escolars (55) convidant a participar en el Consell i demanant resposta en aquest sentit. Respostes
rebudes (5): Antoni Botey, Baldiri Reixac, Llorens Artigas, Progrés i Centre S. Jaume.
-Programa “Els nens pregunten a l’alcalde” de TVB (desembre 2012). Activitat gestionada directament per Badalona Comunicació. Alumnes i
centres participants (6 i 6): Antoni Botey, Arrels-Esperança, Lola Anglada, López Torrejón, Llorens Artigas, MD de l’Assumpció.
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4a Trobada de la Xarxa de municipis amb Consells i projectes de participació infantil i adolescent.
El 8 de juny, un grup de nois i noies de 4t de les escoles Llorens Artigas i Progrés, ambdues vinculades al Consell dels Infants de Badalona,
van participar a la 4a Trobada de la Xarxa de municipis amb Consells d’infants i adolescents, promoguda per la Diputació de Barcelona. Entre
altres activitats, els Consells d'Infants de la Xarxa han elaborat vint-i-sis petits llibrets, localitzables a través de rutes geocaching, que contenen
alguns dels secrets dels seus pobles i ciutats.
Els nois i noies de les dues escoles van crear la guia “Badalona amb ulls d’infants” per a la qual van inventar un nom per a la nostra ciutat, van
destacar un lloc especial per a elles i ells, a quins jocs i a on els hi agrada jugar, que cal tastar, quin dia i quina festa consideren que és la més
important de Badalona, i altres curiositats i aspectes interessants per donar a conèixer la nostra ciutat. Cal destacar que la guia Badalona amb
ulls d’infant només es pot trobar a través d’una ruta de geocaching o de tresors amagats amb l'ajuda d'un dispositiu GPS, o mòbil amb GPS.
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Evolució participació
centres
Antoni Botey
Arrels-Esperança
Baldiri Reixac
Betúlia
Gitanjali
Jungfrau
Lola Anglada
López Torrejón
Llibertat,
Llorens Artigas

MD de l’Assumpció
Mercè Rodoreda
Planas i Casals
Progrés
Centre S. Jaume

Curs 2012-2013

Curs 2011-2012

Resposta a c 11-12-12
Preguntes a l’alcalde TVB no CIB
Preguntes a l’alcalde TVB no CIB
Resposta a c 11-12-12

Preguntes a l’alcalde TVB

Preguntes a l’alcalde TVB

Preguntes a l’alcalde TVB no CIB
Preguntes a l’alcalde TVB no CIB
Resposta a c 11-12-12
Preguntes a l’alcalde TVB no CIB
4a Trobada de la Xarxa DIBA
Preguntes a l’alcalde TVB no CIB

Resposta a c 11-12-12
4a Trobada de la Xarxa DIBA
Resposta a c 11-12-12

Curs 2010-2011
1a trobada i Plenari
1a trobada i Plenari

1a trobada i Plenari
1a trobada i Plenari
1a trobada i Plenari
1a trobada i Plenari
1a trobada i Plenari

Preguntes a l’alcalde TVB
Preguntes a l’alcalde TVB

1a trobada i Plenari
1a trobada i Plenari

Preguntes a l’alcalde TVB
Preguntes a l’alcalde TVB
Preguntes a l’alcalde TVB

1a trobada i Plenari
1a trobada
1a trobada i Plenari
1a trobada i Plenari

4. Xarxa de Participació Infantil de la Diputació de Barcelona.
El Consell dels Infants de Badalona forma part de la Xarxa de Participació Infantil que promou la Diputació de Barcelona.
El 8 de juny s’ha celebrat la 4a Trobada dels municipis (49) que impulsen projectes de participació infantil i adolescent, i que formen part de la
Xarxa, com a celebració del seu 15è aniversari: Artés, Badalona, Badia del Vallès, Barcelona, Berga, Caldes de Montbui, Callús, Cardedeu,
Castellar del Vallès, Centelles, Consell Comarcal de l'Alt Penedès (11 municipis), Cornellà de Llobregat, El Masnou, El Prat de Llobregat,
Esplugues de Llobregat, Granollers, La Garriga, La Palma de Cervelló, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Moià, Mollet del Vallès, Rubí,
Sabadell, Sallent, Sant Cugat del Vallès, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan Despí, Sant
Llorenç Savall, Santa Perpètua de Mogoda, Santpedor, Sitges, Súria, Tiana,Tona, Vic.
Referent tècnic DIBA: Josep Colomer

Tel. 93 404 92 28

A/e: colomerbjf@diba.cat

8

5. Objectius 2013.
Tenint en compte les finalitats del Consell (pàg. 3) es proposen els objectius següents:
-Elaborar, portar a terme i avaluar el Pla d’acció 2013-2014 del Consell dels Infants de Badalona (CIB).
-Aconseguir el funcionament regular del CIB i la participació de, com a mínim, 19 centres educatius de la ciutat (25% del total).
-Promoure l’articulació del CIB amb els projectes de participació que porten a terme els centres educatius.
-Augmentar l’ús en el funcionament del CIB, de les tecnologies i tècniques d’informació i comunicació (TIC), de les d’aprenentatge i
coneixement (TAC) i de les d’empoderament i participació (TAP).
-Millorar el coneixement del CIB per part dels centres escolars, d’esplai i agrupaments de la ciutat.
-Millorar el coneixement del CIB per part de la ciutadania.
-Impulsar la integració del CIB en la xarxa de Consells Municipals de participació.
-Participar activament en la Xarxa de municipis amb projectes de participació infantil i adolescent de la Diputació de Barcelona.
-Crear un espai de reflexió, debat, aprenentatge i elaboració de propostes a l’entorn dels models i les pràctiques que fomenten la participació
infantil en tots els àmbits educatius: família, escola i lleure, incloent l’estudi d’una proposta de creació, a mig termini, d’un consell de
l’adolescència.
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6. Agents implicats.
-Escoles públiques i privades concertades de Badalona (58) (55 amb CS).
Direcció, cap d’estudis i tutors/es de 5è i 6è de primària.
-Centres, Esplais i Agrupaments (19).
Direcció i monitors/es de grups d’infants entre 10 i 12 anys.
-Ajuntament de Badalona
Alcaldia i Àrea d’Educació, Esports i Joventut (departament d’Educació)
Serveis, departaments i organismes implicats: Educació, Joventut, Participació, Protocol, Comunicació; Consell de Ciutat, Consell Escolar
Municipal.
Servei gestor: Educació
A/e. consellinfants@badalona.cat
Secretaria tècnica del CIB
referent:
Jordi Arnal
Tel. 93 483 27 75
jarnal@badalona.cat
-Xarxa de Participació Infantil de la Diputació de Barcelona.
49 municipis (veure punt 4.)
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7. Activitats i temporització.
Temporització
1 de febrer

Activitat
Sol·licitud d’adscripció del tècnic referent a bústia de ce del Consell.

4 de febrer

Informació canvi de referent tècnic als departaments mpals de Joventut i Participació i a la DIBA
Inici construcció base de dades del CIB 2013

x

5 de febrer al 8 de març

Elaboració i presentació a l’equip directiu i tècnic del document de treball inicial Pla d’acció 2013 del CIB,
per recollir aportacions i per a la seva aprovació.

x

19 de febrer

Reunió DIBA Xarxa de Participació Infantil

x

11 de març

Aprovació del document base pre Pla d’acció 2013 del CIB i comunicació a la secretaria del CEM.

x

12 de març

Proposta a Comunicació de modificació del text del logo del CIB.
De: Consell de Participació dels Infants de Badalona, a: Consell dels Infants Badalona.

x

13 de març

Inici contactes amb centres participants en el Plenari del CIB curs 10-11: Antoni Botey, Baldiri Reixac,
x
Betúlia, Gitanjali, Jungfrau, Lola Anglada, Llibertat, Llorens Artigas, Mercè Rodoreda, Progrés i Centre S.
Jaume.
Entrevistes amb els centres que van respondre el correu del 11-12-12 i/o altres que van participar al darrer
Plenari (juny 2011): Antoni Botey (15 març), Artur Martorell (23 maig), Baldiri Reixac (18 març), Betúlia (3
abril), Gitanjali (17 abril), Jungfrau (15 març), Llibertat (12 abril), Lola Anglada (10 abril), Llorens Artigas (12
març), Mercè Rodoreda (21 març), Planas i Casals (16 abril), Progrés (8 març) i Centre S. Jaume (15 març).
Lliurament pre Pla d’acció CIB 2013 i proposta participació a la Trobada Xarxa Participació Infantil DIBA 8
juny.
Consulta a les direccions de les escoles Llevant i Can Barriga per valorar la possible participació dels infants
d’aquestes escoles en el CIB i/o en les activitats que promogui.

22 de març

Final termini comunicació a Tasca centres i núm. de participants a la Trobada 8 de juny
(prorrogat fins el 8 de maig)

x

5 d’abril

Proposta a Informàtica de:
canvi adreça de ce Consell de c_infants@badalona.cat a consellinfants@badalona.cat
canvi nom de la bústia, de “Consell de Participació dels Infants” a “Consell del Infants de Badalona”.

x
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x

5 d’abril

Tramesa a l’equip directiu i tècnic del document actualitzat del Pla de treball 2013 del CIB.

x

15 d’abril

Inici preparació convocatòria reunió maig amb els referents dels centres educatius per iniciar el
funcionament del Consell el curs 2013-2014.

x

3 de maig

Recollida i pretancament del Qüestionari Trobada Xarxa de Participació Infantil DIBA 8 de juny.

x

6 de maig

Inici tramesa ce convocatòria regidor per a la reunió informativa 23 de maig sobre el projecte CIB curs13-14
adreçada als centres educatius de la ciutat.

x

8 de maig

Final 2n termini lliurament a Tasca Qüestionari Trobada Xarxa de Participació Infantil DIBA 8 de juny.
Determinació i comunicació a la DIBA del grau de participació de Badalona a la Trobada.

x

16 de maig

Inici elaboració presentació pwp informatiu Pla d’acció 2013 CIB

x

17 de maig

Tramesa ce recordatori reunió 23 de maig.

x

23 de maig

Reunió sobre el projecte CIB curs13-14 (2 opcions d’horari per assistir-hi) (dj 23, 11 h i 17.30 h).
Assistència: Antoni Botey, Arrels Blanquerna, Betúlia, Boix, Gitanjali, Jungfrau, Llibertat, Llorens Artigas, MD
de l’Assumpció, Planas i Casals, Progrés, S. Jordi, Ventós Mir; Cra-Crac, Lluis M. Chanut, S Jaume.

x

3 de juny

Publicació al web Educació apartat secció contingut CIB (linkable des de Participació).

x

6 de juny

Tramesa del projecte als centres educatius, amb calendari del procés.

x

8 de juny

Trobada Consells d’Infants de la Xarxa de Participació Infantil DIBA
Participació de les escoles Llorens Artigas i Progrés
(creació prèvia del contingut de la ruta geocaching “Badalona amb ulls d’infant”).

x

1 de juilol

Final 1r termini per formalitzar la participació en el projecte CIB curs 13-14.

x

15 de juliol

Tramesa correu informatiu i cartell “Badalona amb ulls d’infant” a centres educatius, casals d’estiu,
biblioteques, poliesportius, centres cívics, omds, suro Viver i difusió nota de premsa.

x

22 de juliol
23 de juliol

Entrevista sobre “Badalona amb ulls d’infant” a RCB, 11.45 h, amb tres infants de l’escola Progrés.
Creació a l’índex del web Educació apartat directe del CIB.

x
x
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2 de setembre

Inici elaboració del contingut nou fullet informatiu del CIB

x

3 de setembre

Tramesa recordatori data 16 de setembre i projecte als centres educatius, amb calendari del procés.

x

5 de setembre

Inici trucades a tots els centres dels quals no s’ha rebut resposta per recordar correu 3-9 i termini 16 de set.

x

16 de setembre

Final 2n termini per formalitzar la participació en el projecte CIB curs 13-14 i convocatòria reunió referents.

x

18 de setembre

Comunicació a la DIBA del nou contingut a actualitzar al web:
http://www.diba.es/web/educacio/consell/municipis/badalona
2a tramesa correu informatiu a escoles i esplais i nou cartell “Badalona amb ulls d’infant” a biblioteques,
poliesportius, centres cívics, omds i suro Viver.

x

25 de setembre

Inici disseny cartell Plenari CIB en pdf per a la convocatòria.

x

3 d’octubre

Reunió de la Comissió de coordinació de centres que participen en el CIB (12.30 a 13.30 h Viver).
Preparació del Plenari.

x

4 d’octubre

Inici procés de determinació dels/de les representants de cada centre al CIB.

16 d’octubre

Final termini comunicació d’infants representants al CIB (2 per centre).

22 d’octubre

Reunió dels infants representants de tots els centres vinculats al CIB, de preparació del Plenari.

23 d’octubre

Elaboració pre Nota de premsa Plenari CIB..

25 d’octubre

Actualització base de dades dels centres, dels/de les referents i dels infants que formen part del CIB 13-14.

28 d’octubre

Tramesa convocatòria del Plenari del CIB, amb pdf cartell.

14 de novembre

Plenari del CIB (reconstitució). Inici preparació Pla d’acció 2013-2014.

20 de novembre

Tramesa acta Plenari del CIB.

nov. 2013 a maig 2014

Desenvolupament Pla d’acció 2013-2014 del CIB.

20 de setembre
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x

9 al 20 de desembre

Participació en el Programa de TVB “Els nens pregunten a l’alcalde”.

15 de maig

Reunió de referents dels centres que participen en el CIB (12.30 h).
Preparació del Plenari (5 de juny, per confirmar).

21 de maig

Tramesa convocatòria del Plenari del CIB.

5 de juny

Plenari del CIB. Avaluació Pla d’acció 2013-2014 i elaboració de propostes Pla d’acció 2014-2015

12 de juny

Tramesa acta Plenari del CIB

Tot l’any

Activitats Comunicació (veure punt 8.1)
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8. Comunicació.
Criteri general: Les noies i els nois que formen part del CIB i els infants de tots els centres educatius que hi participen, son els protagonistes i
constructors actius del procés de comunicació del treball que porten a terme en el marc del CIB. Com també ho són els i les seves mestres,
monitores i monitors i equip directius dels centres educatius. Els serveis tècnics municipals faciliten i acompanyem aquest projecte amb
l’objectiu que s’integri i creixi de la manera més eficaç i eficient possible en les polítiques d’educació i de participació ciutadana, i en
l’organització municipal.
8.1. Temes i principals accions a difondre:
-Finalitat i objectius del Consell dels Infants de Badalona (tot l’any).
-Trobada Consells d’Infants de la Xarxa de Participació Infantil DIBA (8 de juny, participació de Badalona per confirmar).
-Geocaching “Badalona amb ulls d’infant” (juliol).
-Reinici del projecte als centres educatius (Nota de premsa, setembre).
-Plenari del CIB octubre (Nota de premsa i info. a Dep. Comunicació per atenció TVB, RCB i fotogràfica, set-oct, i cartell Plenari).
-Programa TVB “els nens pregunten a l’alcalde” (Nota de premsa, desembre).
8.2. Públics:
-CEC, claustres, i equips directius i de monitors/es de les escoles i dels centres d’esplai i agrupaments de Badalona.
-Alumnat de 5è i 6è i infants de 10 a 12 anys dels centres d’esplai i agrupaments de Badalona, participants, i les seves famílies.
-Tècnics, directius i representants polítics del municipi.
-Consell Escolar Municipal.
-Consell de Ciutat
-Agents socioeducatius.
-Ciutadania en general.
8.3. Mitjans de Comunicació:
-Web i blocs de cada escola i de cada centre d’esplai i agrupament.
-Web de l’Ajuntament de Badalona.
-TVB Televisió de Badalona; RCB Radio Ciutat de Badalona; i Revista Bétulo de Badalona Comunicació, Ajuntament de Badalona.
-Setmanaris locals (Àrea Badalona.com, Badalona 2000, Diari de Badalona, El Tot, Línea Badalona).
-Premsa digital (Badanotis).
-Blogs i xarxes socials.
8.4. Modalitats informatives:
-Contactes personals.
-Missatges per correu electrònic.
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-Notes de premsa i publicació de notícies.
-Entrevistes, reportatges i debats.
-Articles de fons sobre educació i participació infantil.
-Enllaços web permanents.
-Diàlegs als blogs i a les xarxes socials.
-Invitacions personals per assistir als Plenaris del CIB.
8.5. Altres espais i materials de difusió:
-Fotografies i gravacions per a l’edició de presentacions pwp i vídeos.
-Fullet informatiu del CIB (reedició).
-Cartell per a cada escola i centre d’esplai anunciant els Plenaris.
-Presentació i facilitació d’informació sobre el CIB en actes diversos.
8.6. Accions (registre d’activitats fetes o en procés):
-Tramesa ce amb presentació pwp de la 4a Trobada de la Xarxa de municipis amb Consells d’infants, DIBA (juny).
-Tramesa ce amb cartell “Badalona amb ulls d’infant” a centres educatius, casals d’estiu, biblioteques, poliesportius, centres cívics i omds, i
difusió nota de premsa (15 juliol).
-Noticia “Geocaching Badalona amb ulls d’infant” a El Periódico digital (15 de juliol)
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/badalona/alumnos-primaria-badalona-presentan-vision-ciudad-guia-geocaching-2508230

-Notícia “Geocaching Badalona amb ulls d’infant” a Línia Badalona (18 de juliol), a Diari de Badalona.com i a El Tot BDN (19 de juliol).
-Entrevista “Geocaching Badalona amb ulls d’infant” a RCB (22 de juliol).
-Tramesa a la DIBA de nou contingut per actualitzar la informació del CIB a: http://www.diba.es/web/educacio/consell/municipis/badalona
-Tramesa ce amb nou cartell “Badalona amb ulls d’infant” a centres educatius, esplais; i també en paper a biblioteques, poliesportius, centres
cívics i omds.
-Edició nou fullet (fotocòpies i pdf) del CIB.
-Edició pdf cartell Plenari del CIB.
-Edició pdfs cartell “l’escola tal forma part del CIB”.
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9. Avaluació. (per completar)
Objectius a avaluar:
-Elaborar, portar a terme i avaluar el Pla d’acció 2013 del Consell dels Infants de Badalona (CIB).
-Aconseguir el funcionament regular del CIB i la participació de, com a mínim, un 25 % dels centres educatius de la ciutat (18 de 70).
-Promoure l’articulació del CIB amb els projectes de participació que porten a terme els centres educatius.
-Incorporar l’ús de les TIC, TAC i TAP en el funcionament del CIB.
-Millorar el coneixement del CIB per part dels centres escolars, d’esplai i agrupaments de la ciutat.
-Millorar el coneixement del CIB per part de la ciutadania.
-Impulsar la integració del CIB en la xarxa de Consells de Participació Municipals.
-Participar activament en la Xarxa de Participació Infantil de la Diputació de Barcelona.
-Crear un espai de reflexió, debat i elaboració de propostes a l’entorn dels models i les pràctiques que fomenten la participació infantil en tots
els àmbits educatius: família, escola i lleure.
Què:
(indicadors quantitatius i qualitatius, de procés i de resultats).
Qui:
Com:
Quan:
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10. Cites i documents de referència.
Cites:
“A participar, se n’aprèn participant”, anònim.
“Participar significa donar la paraula. Els adults hem de donar una passa enrere i escoltar”, Francesco Tonucci.
“Els infants han demostrat que, quan s’hi posen, poden influir de manera apreciable en el món que els envolta. Tenen les idees, l’experiència i
les actuacions que enriqueixen l’enteniment dels adults i realitzen una aportació positiva a les accions dels grans”, UNICEF.
“Ens cal perseverar, organitzar i oferir amb molt d’encert, vivències participatives als infants i joves. Les experiències reals i significatives
deixen petjada i transformen.”, Carles Xifra.
“La participació és el dret fonamental de la ciutadania, lligat generalment al procés de compartir les decisions que afecten la vida de la
comunitat en la qual un viu. És el mitjà pel qual funcionen les democràcies i és un indicador per mesurar el nivell de democràcia d’un grup,
població o país determinat”, Roger Hart.
“La participació és un valor esencial en l’educació. Tenim somnis per molta estona, horitzons per descobrir i sobretot il·lusió per fer-ho. Això és
el que que, amb una mirada senzilla i neta, ens demanen els infants”, Marta Mata.
“Tots els infants i adolescents han de tenir accés a experiències participatives diferents i variades i amb diferents graus i intensitats, ja que
mitjançant aquestes, els nois i les noies es vinculen a la comunitat, s’hi comprometen i s’impliquen en la seva transformació, millorant la seva
realitat més propera, exercint i interioritzant així el sentiment de ciutadania”, Pacte per a l’ìnfància a Catalunya.
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Documents:
-Declaració dels Drets de l’Infant (1959).
-Convenció sobre els Drets de l’Infant (ONU, 20 de nov. 1989).
-Carta de Ciutats Educadores (Barcelona 1990, revisada a Gènova 2004).
-Normes Reguladores de la Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Badalona (BOPB, 28/9/2001).
-Reglament del Consell de Participació dels Infants de l’Ajuntament de Badalona (BOPB, 7/12/2004).
-Memòries del CIB.
-Declaració del Consell dels Infants de Badalona (curs 2007-2008).
-Reglament Orgànic Municipal (2009).
-Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (14/2010, del 27 de maig).
-Grup IREF. Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia. Pensar els drets (juny 2013) http://www.grupiref.org/pensar-els-drets/
-Pacte per a la infància a Catalunya (19 de juliol de 2103).
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11. Relació de centres educatius i de centres que hi participen
Escoles (58):
Alexandre Galí; Antoni Botey; Arrels-Blanquerna; Arrels-Esperança; Artur Martorell; Badalona Port*; Badalonés; Baldiri Reixac; Baldomer Solà;
Betúlia; Boix; Bufalà; Bufalà Les Ciències*; Cultural; Cultural-Artigues; Cultural-Fluvia; Feliu Vegués; Folch i Torres; Garbí Pere Vergés,
Gitanjali; Itaca; Jesús Maria; Joan Coret; Joan Llongueras; Joan Miró; Josep Boada; Josep Carner; Jungfrau; Laietània; Lestonnac; López
Torrejón; Llibertat; Llorens Artigas; Lola Anglada; M D de l'Assumpció; Margarida Xirgu; Maria Ward; Maristes Champagnat; Mercè Rodoreda;
Miguel Hernández; Minguella; Montigalà*; Montserrat; Nen Jesús de Praga; N S de La Salut; Pau Picasso; Pere de Tera; Planas i Casals;
Progrés; Rafael Alberti; Rafael Casanova; Ramiro de Maeztu; Salvador Espriu; Sant Andreu; Sant Domènec Savio; Sant Jordi; Santíssima
Trinitat; Ventós Mir.
Nota: els centres públics* Badalona Port, Bufalà Les Ciències i Montigalà no tenen, encara, alumnat de cicle superior de primària.
Centres, Esplais i Agrupaments Escolta (19):
Alezeyas; Aspirantat St. Josep; Ateneu Pomar; Bon Vent; Borinot; Casal dels Infants; CE Jaume Ortiz; CE Salesians Sant Jordi; CE Marista;
Centre San Jaume; Crac-Crac; Chiribiripum; El Forat; Fundació La Salut Alta, El Micaquer; Esquirol; Lluís M. Chanut; Massagran; Xirusplai.
Curs 2013-2014
Centres que formen part del CIB:
(vinculats, fins el 3-10-13)
Escoles: Antoni Botey; Arrels-Blanquerna; Baldiri Reixac; Betúlia; Jungfrau; López Torrejón; Llorens Artigas; M D de l'Assumpció; M D de la
Salut; Planas i Casals; Progrés.
Centres, Esplais i Agrupaments Escolta: Centre San Jaume; Fundació La Salut Alta.
Centres que participen a diferents activitats promogudes pel CIB: (en procés)
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12. Annex
12.1 Temes i activitats a tenir en compte Pla d’acció CIB curs 2013-2014 (pluja d’idees)
Plenari 7 de novembre 2013
Celebració-activitats 20 de novembre? Dia dels Drets dels Infants
Vinculació a la Marató de TV3? (novembre-desembre)
Setmana / Fira / Festa / Dia del Joc ? (i/o Dia del Joc al carrer)
(abril-maig?)
Temes treballats fins ara des del CIB:
La neteja de la nostra ciutat (5-6); Igualtat d’portunitats per a tothom
(6-7); El verd urbà de la ciutat (7-8); Usos dels Jocs als parcs i places
de la ciutat (8-9); Inseguretat i civisme (9-10); Animals de companyia
(10-11).
Altres temes a treballar des de l’àmbit barri/ciutat?:
Festes de Maig,...

Plenari 5 de juny 2014

Programa celebració 10è aniversari del CIB
(nov 04 - nov 14, curs 4-5 /14-15)
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12.2 Calendari curs 2013-2014
Setembre
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Termini 2n inscripció
centres CIB 13-14
23

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

Octubre
30

1

2

4

5

6

7

8

9

3
Reunió Comissió
coordinació centres
CIB Viver 12.30h
10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21
Termini comunicació
autoritzacions
representants CIB
28

22
Reunió pre Plenari
representants CIB

16
Termini comunicació
representants CIB
23

24

25

26

27

29

30

31
Castanyada

1

2

3

Novembre
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Plenari Consell Infants

15

16

17

22

18

19

20

22

23

24

27

21
Comunicació al CEM
28

25

26

29

30

1

Desembre
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Gener 2014
30
6

31
7

1
8

2
9

3
10

4
11

5
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
DENIP

31

1

2

Febrer
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
Dijous gras

28

1

2

Març

23

3
Dia lliure disposició
centres ?
10

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Abril
31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
Roses i llibres

24

25

26

27

Maig
28

29

30

1

3

4

5

6

7

8

2
Dia lliure disposició
centres ?
9

10

11

12
Festa local

13

14

16

17

18

19

20

21

15
Reunió Comissió
coordinació centres
CIB Viver 12.30h
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

24

Juny
2

3

4

9
Festa local
16

10

11

5
Plenari CIB
12

17

18

19

23

24

25

26

Juliol
30

1

2

3

7

8

9

10

25

6

7

8

13

14

15

20
Fi de curs
27

21

22

28

29

4

5

6

11
Actualització Pla
d’acció.
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12.3 Comissió de coordinació de centres del CIB curs 2013-2014
7-10-13
Referents
Àngela Araujo
Antonio Romera
Glòria Carreras
Antonio Gurria
Anna Barbé
Ester Ortiz
Pol Ortega
Lili Beltran
Núria Cegarra
Mercè Mèlich
MA Montesinos
Sergi Sabater
Àngels Ribeiro
Grau Ussetti
Lola Ballestero
Anna Santiago
Jordi Arnal

Escola / entitat
Antoni Botey

ce
a8001509@xtec.cat

Tel.
93 387 25 89

Arrels-Blanquerna
Baldiri Reixac
Betúlia
Jungfrau
López Torrejón
Llorens Artigas

gloriacarreras@escolesarrels.com
agurria@xtec.cat
abarbe@xtec.cat
eortiz9@xtec.cat
polortegaroca@hotmail.com
a8035854@xtec.cat

93 395 16 57
93 398 35 18
93 399 85 07
93 384 04 08
93 460 62 53
93 398 36 03

M D de l'Assumpció
M D de la Salut
Planas i Casals
Progrés
Centre San Jaume
Fundació La Salut Alta.

mmelich@xtec.cat
dir.lasalut@fep.cat
ceipplanasicasals@xtec.cat
a8059639@xtec.cat
c.santjaume@fje.edu
lballesteros@fundaciolasalutalta.org
asantiago@fundaciolasalutalta.org
consellinfants@badalona.cat

93 387 15 54
93 387 62 43
93 395 14 06
93 460 58 60
93 383 33 18

Ajuntament Dep. d’Educació

secretaria tècnica CIB

93 483 27 75

Informació sobre el tractament de les dades de caràcter personal
En compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es
tractaran en el fitxer “Òrgans de participació ciutadana” la finalitat del qual és coordinar, impulsar i gestionar l’activitat dels consells de ciutat i òrgans de participació ciutadana, no estant prevista la
seva cessió. Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar
i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General d’aquest
Ajuntament ubicat a la pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12.
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