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Acta de reunió  Espai Debat Educatiu (EDE)  

 
 
Data: 19 de febrer de 2018 
Hora : 18:30 h  
Lloc :  Hotel d’Entitats 
 c/ Blas Infante, número 7( 2a planta)  
 
Assistents:  

Diputació de BCN: Ma Jesús Comelles i Pili Garcia 

Poble de Montornès: unes 10 persones: famílies, directora Llar d’infants el 
lledoner, professora llar d’infants el  Lledoner, caporal Policia Local,  cap d’àrea 
d’acció social de l’Ajuntament i Alcalde.  

S’incorpora un monitor del Centre Infantil la Peixera  

 

Desenvolupament de la sessió  

S’inicia la trobada fent balanç de les accions que s’han fet per afavorir una major 
participació i més plural: Centre d’Atenció Primària (CAP), professorat, activitats 
extraescolars, famílies, vinculant-ho amb el Pla Educatiu d’Entorn. 

L’Anna porta un pica - pica i cafè per afavorir l’ambient i és molt ben rebut. Hi ha 
monitoratge per la canalla, per les famílies que ho necessiten. 

Hi ha més persones que hi assisteixen i s’aprofita per fer un petit balanç de la 
trajectòria. 

El primer tema: autonomia i el material: la maleta viatgera. Està en procés. 

Es recupera les informacions el 2n tema: Normes i límits. 

Ja s’ha fet una anàlisi dels motius i necessitats i ara es busca com donar-hi 
forma per tal de poder-ho presentar a la comunitat i afavorir la major implicació. 

El format a utilitzar es parla d’un possible Tòtem en un espai central del municipi 
on hi hagi unes frases, amb les idees importants i amb codi QR poder posar-hi 
frases per a les criatures i sobre tot també adolescents i adults. 

Es fa un balanç de factors a considerar en el moment en que es facin les frases: 

- El llenguatge ha de ser assequible i sempre pensat en la totalitat de les 
famílies. 

- S’ha de valorar que hi ha moltes situacions laborals, familiars que, en 
alguns casos poden dificultar algunes de les demandes que els hi fem des 
dels diferents  col·lectius professionals. 

- Hi ha circumstàncies i necessitats de cada persona de la família per tal 
d’evitar culpabilitats o mirades que discriminin. 
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- Ha de ser molt clar que el que es proposa és en benefici de la canalla. 

Frases que van sortir: 

- Procurar estar junts el màxim de temps possible: no vol dir sols quantitat 
sinó, segons possibilitats, qualitat.  

- Fer activitats domèstiques pot afavorir la participació de la canalla i 
compartir aquest espai ja  és estar junts. 

- Calen normes perquè el que tu fas  repercuteix en els altres. 

- Els drets són de tothom, les normes els fan possibles. 

- Cal ser constant en el compliment de les normes. 

- Les normes limiten les actuacions individuals. 

- Respectar les normes és respectar els altres. 

- Cal fer el què diem. 

- És important comprendre que no complir la norma ha de tenir 
conseqüències. 

- Hi ha normes per les conductes socials però la naturalesa funciona amb 
normes. 

- Per cuidar-se calen  normes: dormir, menjar, consum. 

- Les normes afavoreixen l’autocontrol i el cuidar-se. 

- Conciliació de la vida laboral i familiar. Hi ha moltes situacions familiars 
que fa difícil la conciliació.  

- Important que l’espai de temps compartir sigui de qualitat.  

- Treballar els espais comunitaris.  

- Conjunt de normes i límits compartit per la comunitat.  

- Les frases estaran en català però n’hi haurà amb altres llengües perquè 
les persones que no el coneixen, encara, ho sentin propi. 

Acords  

- Es revisarà la llista de distribució perquè arribi a tothom. 

- S’inclourà en la convocatòria clarament data, hora, lloc amb l’adreça, acta 
de la última sessió.  

- Buscar material, especialment d’humor que faci referència al tema que 
tractem.  

 

 

S’emplaça al grup a la sessió del  16 de febrer de 2018. 


