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Acta de reunió  Espai Debat Educatiu (EDE)  
 

 
Data: 16 de febrer de 2018 
Hora : 18:30 h  
Lloc :  Hotel d’Entitats 
 c/ Blas Infante, número 7( 2a planta)  
 
Assistents:  

Poble de Montornès: unes 10 persones, cap d’àrea d’acció social de 
l’Ajuntament.  

S’incorpora un monitor del Centre Infantil la Peixera  

Desenvolupament de la sessió  

En primer lloc es proposa als/les assistents de canviar la data de la sessió 
d’abril. El dia previst és el 20 d’abril que coincideix amb les jornades literàries.  

No hi ha cap inconvenient i la sessió del 20 d’abril es trasllada al 27 d’abril .  

A la sessió s’incorporen algunes famílies noves i es fa un recordatori dels temes 
treballats. Es demana per part d’una família com està la maleta de l’autonomia. 
Per part de la cap d’àrea s’informa que es reprèn la seva realització per tenir-la 
abans de que finalitzi aquest curs.  

Del tema que ens ocupa, normes i límits, es fa un repàs dels que ha sorgit fins al 
moment.  

Sorgeixen diversos debats:  

- El problema de la conciliació laboral.  

- El conflictes dels espais públics infantils, com els parcs.  

Es parla de la pèrdua de la comunitat com a agent educatiu i de la dificultat de 
recuperar-ho.   

Com treballem els espais comunitaris?  

Es important tenir clares les normes de convivència per al correcte funcionament 
i perquè pugui ser utilitzat per part de tothom.  

S’aporta que hi ha falta d’empatia en les persones i aquest aspecte es transmet 
a la infància. 

Una de les famílies, de professió policia urbana de Barcelona, comenta que els 
joves han perdut tot el respecte per les autoritats. Comenten que seria 
interessant  treballar els camins escolars amb les escoles. De manera que els 
infants comencen a tenir coneixement de les nomes de seguretat vial,  i la visió 
del referent de seguretat .  

 

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


