
 

 

 

Recull de compromisos formulats pels participants  
en la jornada “els drets dels infants i adolescents  
no és un tema menor”, en el marc de la qual es va  
celebrar el 6é aniversari de la TIAB 
 
 
 

 
 
 
 

● Incorporar els aprenentatges de la TIAB al meu servei. 

● Estar disponible per fer xarxa. 

● Jo em comprometo a ser portaveu de les necessitats i propostes dels infants, “i a 

fer-les possibles”. Jo em comprometo a vetlla per a que els infants i famílies del 

meu centre siguin protagonistes de les seves vides i de les seves decisions. 

● Continuar representant a Cultura… fins a la jubilació i donar pas perquè altres 

continuïn la tasca. 

● Participació més activa que reflecteixi més compromís i responsabilitat. 

● A tenir present la TIAB. A tenir present les famílies i infants. 

● Aprendre el llenguatge i les tasques dels serveis i recursos de la ciutat. 

● Participar sempre que em sigui possible i aportar tot el meu coneixement, bona 

intenció i humanitat. 

● Exportar la força de la TIAB a cada lloc que vagi. A ser facilitador (objectius 

compartits). 

● Venir, tornar, comunicar, connectar Taules (Julio TIAF Osona). 

● Participar, comunicar, fer difusió. 

● A ser més humil i a compartir, a aprendre. 

● Treballar amb la resta de professionals per compartir coneixements i millorar el 

model d’atenció de manera interdisciplinar, biopsicosocial, centrada en la persona 

per a la transformació. 



 
 

  

  

● Transferir a la resta de l’equip el que es treballa en cada sessió de la TIAB. 

● Participar de manera activa dins de l’equip de projecte i difondre el treball de la 

TIAB. 

● Continuar treballant, participar, proposant idees en la Taula d’Infància. 

● Compartir. 

● Escoltar. 

● A escoltar més als infants i famílies. 

● A comunicar tota la feinada que es fa a la TIAB. 

● Ser més actiu i trametre el treball fet a la TIAB al meu grup de treball. 

● Ser una bona professional pensant en el benestar dels infants. 

● … posar en valor la TIAB a la meva àrea de treball. Vincular-la, 

● A realitzar activitats on les famílies siguin les protagonistes. 

● A portar a terme a nivell professional els acords i plantejaments sempre a favor de 

l’infant i la família. 

● Estar present i participar activament. 

● Col·laborar en les propostes. 

● A participar en les iniciatives i acords establerts. 

● Escoltar als infants i que aquestes idees siguin vinculants, que es tinguin en 

compte. 

● A transmetre i treballar el baròmetre dels drets (versió infantil) amb els infants, 

adolescents i famílies de l’entitat. 

● … A participar més activament i treballar incansablement pels drets dels infants, 

adolescents i les seves famílies. 

● Em comprometo a fer reflexió i crítica del meu paper. 

● Acompañar adolescentes y jóvenes en la creación de un proyecto de vida (Xarxa 

joves SMC). 

● Ser-hi. 

● A tenir en compte la TIAB en la meva feina. 

● Col·laborar amb la TIAB enfortint la xarxa. 

● A no perdre la motivació en informar-me, llegir, parlar i conèixer altres professionals 

i serveis de Badalona i que desconec, per treballar en xarxa. 

● Preparar i portar fet el material acordat en cada reunió del meu grup. 

● A escoltar els nens i nenes i les famílies i fer difusió de la TIAB. 

● Descobrir com a nou professional la funció de la TIAB. 

● Jo em comprometo a vetllar per al compliment i requisits bàsics i necessaris per 

generar un bon treball en xarxa. 

● … fer propostes d’acció des del mon educatiu (centre, aula, entorn). 

● Jo em comprometo a creure i mobilitzar-me pel treball en xarxa. 

● A aportar mi granito de arena con ganas e ilusión en aquello que la TIAB necesite. 

● Jo em comprometo a reconèixer a la resta de ser serveis de la xarxa de Badalona. 

● Acompanyar-vos amb els meus dubtes i certeses en el procés. 



 
 

  

  

● Seguir treballant!! 

● Jo em comprometo a… interioritzar el coneixements apresos a la TIAB. 

● Pensar en positiu i treballar deixant de costat la queixa. 
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