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ESPAI DE DEBAT EDUCATIU MONTORNÈS  
 
ACTA REUNIÓ 17 de març de 2017 
 
Assisteixen:  
Poble de Montornès: unes 8 persones, d’àmbits i realitats diverses, i infants, 
atesos per l’esplai Panda. 
  
La Inma presenta presenta el recull sobre autonomia en la proposta de maleta i el 

viatge com a procés d’autonomia de la canalla. S’ha fet us 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. La idea de la Inma junt amb el dissenyador ha estat més concreta, 

serà un viatge pel camp i la muntanya en bici, aquesta maleta que s’obrirà i per la 

part de dins serà el tauler  on s’iniciarà el camí de l’autonomia dels infants. Tot 

plegat i un cop decidit entre tots els colors i haver-lo valorat i tornar a mirar, 

s’imantarà per enganxar-lo a la nevera al mateix temps que serà portàtil, així està 

útil sempre. El grup aprova la idea i mentre avanci la proposta segur que s’anirà 

modificant per tal que quedi tot correcte i amb bon gust. 

El nostre tema: límits i autoritat.  

Va quedar clar a l’altre sessió que cal posar límits a les criatures i aquests han de 

ser creïbles. És possible que no hi hagi límits? Des que naixem els límits ja hi són. 

Els límits responen a uns criteris.  

Cal posar límits, són necessaris, però avui en dia els límits establers pels pares 

queden en moltes ocasions transgredits. Els límits establerts  s’han de complir, 

sinó la Imatge d’autoritat queda diluïda i una autoritat no creïble, els infants 

provocaran als pares en tot moment.  

 

Segueix la trobada amb l’explicació de diferents vivències per part les assistents. 

S’emplaça al grup a la sessió que tindrà lloc el dia 21 d’abril a l’ Hotel d’Entitats.  


