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Acta de reunió Espai de Debat Educatiu (EDE) 

 

Data: divendres 15 de novembre de 2019 

Hora:  18 h 

Lloc:  Centre Infantil Pintor Mir 

 

Assistents: 

3 ciutadanes de Montornès 

2 mestres de l’escola Mogent 

1 educadores del departament d’Infància 

1 tècnic de diversitat funcional 

La directora de l’Escola bressol El Lledoner 

1 educadora de l’Escola bressol El Lledoner 

La Cap d’Àrea de Convivència i Seguretat Ciutadana 

La Tècnica d’Educació 

L’Alcalde 

La Pilar Garcia 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Repartim jocs de la maleta de l’autonomia “Deixeu-nos volar” a les 

persones assistents. Ja s’han distribuït a les escoles i han d’haver 

arribat a les cases. 

2. Plantejament del curs: dedicarem les properes sessions a preparar 

el vídeo sobre diversitat i a mig curs començarem amb coeducació. 

3. Validació de les estructures que aniran a l’espai públic amb el tema 

de “Normes i límits”. Es posarà una estructura a la plaça Pau 

Picasso i una altra a Montornès Nord. Es proposa ubicar la de 

Montornès Nord a l’espai que hi ha entre el carrer Llibertat i el 

carrer Federico García Lorca. Validarem la ubicació amb la 

comissió de convivència de Montornès Nord.  
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4. Vídeo de la diversitat. Contractem l’entitat Eduxarxa perquè ens 

ajudin a fer el vídeo. Es proposa acompanyar el vídeo amb cartells 

que l’anunciïn. Es parla de la possibilitat de fer 3 ò 4 vídeos molt 

curts que mostrin diferents tipus de diversitat. Es proposa com a 

imatge de tancament mostrar persones de diferents orígens amb el 

missatge de “la diversitat suma”, però per mostrar diversitats ens 

hem de situar dins, no fer-ho des de fora. Es tracta de fer un 

material de treball que es pugui utilitzar a l’aula i amb la família. 

Una idea a transmetre amb el vídeo és que tenim un origen per 

atzar (imatge d’un bombo de loteria on van sortint boles de 

diferents països). La Montse ens ensenya el vídeo sobre 

ciberbullyng que han treballat a la seva escola. La gent d’Eduxarxa 

ens proposarà unes preguntes per la propera sessió (13 de 

desembre) i vindran a la sessió de gener per continuar-ho 

treballant.  

5. Altres:  

- La Jazmin ens explica que el dia 22 es fa la presentació del llibre 

“ReMI, un nen que Fa Sol” realitzat per TEA Acords sobre autisme i 

un petit taller de musicoteràpia.  

- La Marga explica que la Diputació ens ha atorgat una performance 

participativa teatral que es diu “Jo no sóc... però...” per combatre 

rumors i estereotips i treballar la convivència per a potenciar la 

relació amb la diversitat per motius d’origen. Decidim programar-lo 

en el marc del programa “Eduquem i gaudim en família” convocant 

a diferents espais com l’EDE, la comissió de convivència de 

Montornès Nord, l’Espai Familiar Marinada, les AMPA, la Taula per 

la igualtat, els joves que fan teatre social... 

6. Missatges sobre diversitat- empatia. Acabem la sessió escrivint 

missatges als cartells que s’han elaborat amb les escoles des del 

Pla Educatiu d’Entorn.  

Propera trobada: divendres 13 de desembre 


