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ESPAI DE DEBAT EDUCATIU MONTORNÈS  
 
ACTA REUNIÓ 17 de febrer de 2017 
 
Assisteixen:  
Diputació de BCN: M. Jesús Comelles i Pili Garcia 
Poble de Montornès: unes  10 persones, d’àmbits i realitats diverses, i infants, 
atesos per l’esplai Panda. 
  
 
Es concreta el tema de la presentació amb el recull sobre autonomia en la 

proposta de maleta i viatge com a procés d’autonomia de la canalla. Es farà un 

petit esbós amb les conductes dels nens, graella que es va elaborar, però també 

caldrà fer aportacions amb l’actitud adulta que s’ha de tenir per afavorir el procés 

d’autonomia.  

Hem de procurar afavorir la responsabilitat en els nois i l’autonomia i seguretat en 

les noies per afavorir un convivència com cal.  

En tot moment ens anem a l’actitud de l’adult com a model i referència per a les 

criatures.  

El nostre tema: límits i autoritat.  

Cal posar límits a les criatures? És possible que no hi hagi límits? 

Des que naixem els límits ja hi són. Els límits responen a uns criteris.  

Enfrontament? Imatge del que diem a la canalla i del que acabem fent.  

La canalla intentarà comprovar el que normalment interpretem com a provocació, 

perquè necessiten saber com som, si tenim clars els criteris, si és estable el que 

els demanem, fet que afavoreix que aprenguin des de ben petits com aconseguir 

el que volen si no tenim estabilitat en les demandes. Si es donen respostes 

estables també la canalla ho aprèn i els dóna estabilitat i seguretat perquè 

entenen les regles del joc. 

Hi ha d’haver el criteri molt clar perquè és l’argument que hem d e donar a la 

criatura,  sense excedir-nos en la justificació i és el que ha d’aprendre per tenir 

autonomia i no s’hagi d’estar controlant 
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Veure que l’adult ho té clar els permetrà viure amb més seguretat,  ja que quan a 

casa no hi ha criteris pateixen, tenen més inseguretat, més inquietud. 

La canalla ha de tenir consciència de les conseqüències dels seus actes i això ho 

poden aprendre si les persones adults mantenen els criteris  que decideixin com a 

família.  

Per això és important que hi hagi coherència entre el que diem i el que fem.  

L’adult no s’ha de sentir malament per posar els límits perquè els estem educant i 

no és un caprici sinó una necessitat i cal que la canalla puguin entendre que cal 

adaptar-se a les necessitats (salut, educació, convivència). La responsabilitat 

del procés evolutiu del nen és de l’adult,  aquesta responsabilitat no la podem 

pas delegar en la canalla.  

L’adult ha de ser referent per les criatures , amb seny i exercint de pares i 

mares.  

 

S’emplaça al grup a la sessió que tindrà lloc el dia 17 de març al nou espai Hotel 

d’Entitats.  


