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Acta de reunió  Espai Debat Educatiu (EDE)  
 

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

Poble de Montornès: 7 famílies, monitora de la Peixera,  la directora i educadora 
de la llar d’infants, la cap d’àrea d’acció social de l’Ajuntament, suport de la 
Diputació i l’Alcalde. 

Desenvolupament de la sessió  

En primer lloc, per part de l’Anna, cap d’àrea, demana recuperar les idees de 
desenvolupament de la maleta de l’autonomia que pertany al projecte anterior.  
Demana que s’incorpori la franja d’edat de 0 a 3 anys que en aquell moment va 
quedar descartada. Tot i totes els/les integrants estan d’acord. La proposta es 
tenir el projecte acabat abans d’acabar el curs escolar actual.  

Es fa un recordatori del canvi de data de la propera sessió que es realitzarà el 27 
d’abril.  

Es reprèn el projecte de les normes i límits. Hem de definir els missatges que 
volem que tingui el tòtem Quin són els missatges que hem de fer arribar?  Com 
han de ser?  

Els missatges que s’han de donar han de ser missatges assertius, positius, no 
negatius. Hem de tenir cura en que el tòtem que volem posar no acabi sent un 
recull de normativa de funcionament del parc.  

 

- “les famílies tenim un paper important. Pensa-hi!!!! 

 Es parla de que Montornès és un municipi amb comunitat important i espais 
educatius que fa uns anys no hi eren.  

- “tots ho estem fent bé, però podem fer-ho millor!!” 

- “els infants són molt importants, escolta’ls!!! 

 

Hem de buscar la coherència i constància en l’aplicació d’allò que fem.  

• Mantenim el mateix discurs 

• Mantenim els mateixos límits i normes 

• Manteniment les mateixes conseqüències 
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Tenir l’autoritzat com a missatge positiu autoritat no és igual que autoritarisme.  

 

Per últim es parla del treball comunitari i de la importància de entendre els seu 
valor. Hem de ser responsables de la comunitat, del que ens envoltat i donar-li el 
valor que li correspon.  

Com a reflexió final: volem viure en un gran hermano a on se’ns controla per tot 
el que fem?  

 

 

S’emplaça al grup a la sessió del  27 d’abril de 2018. 


