
1 
 

Acta de reunió Espai de Debat Educatiu (EDE) 

 

Data: divendres 13 de desembre de 2019 

Hora:  18 h 

Lloc:  Centre Infantil Pintor Mir 

 

Assistents: 

2 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, La Cap d’Àrea de Convivència i Seguretat 

Ciutadana, La Tècnica d’Educació, L’Alcalde, La Pilar Garcia 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Es reparteix un quadre per tal de definir els objectius i els elements bàsics 

del vídeo sobre la diversitat. A l’hora de proposar un vídeo és necessari 

definir molt bé els objectius de comunicació perquè si volem transmetre 

moltes coses alhora, podem arribar a elaborar un batibull d’idees confús. 

D’altra banda, els recursos de producció que tenim són limitats, i per això, 

caldrà posar molt bé el focus en un missatge, triar un concepte per tal de 

trobar una idea senzilla que el transmeti amb eficàcia. 

 

Revisem la següent taula i mirem de validar-la i detallar-la tant com 

podem. Cal tenir en compte: 

 

1) En aquesta fase hem de treballar el missatge; no el format. La 

nostra missió ara és traure’n l'essència: la mínima expressió del 

que volem comunicar al vídeo. 

2) Per això, hem de pensar en abstracte; no en situacions o escenes 

concretes. Això ja ho trobarem en una fase posterior. 
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Punt de partida 
 

 
L’Espai de Debat Educatiu ha reflexionat sobre com 
podem educar a la diversitat i ha arribat a unes 
conclusions. Ara ho volen fer arribar a les famílies.  
 

 
A qui es dirigeix? 
 

 
Famílies de Montornès del Vallès 

 
Què volem comunicar? 
 

 
Com podem educar en la diversitat als nostres joves i 
infants? Com fomentar entre ells una visió positiva del 
concepte de diversitat? 
 

 
Què volem aconseguir 
 

 
Donar uns missatges essencials a les famílies perquè 
eduquin en la diversitat? Per exemple, una sèrie de 
reflexions, consells, propostes? 
 
Fomentar l’interès sobre el tema perquè investiguin 
més? 
 

 
Punts clau de la reflexió 
 

 
- Trencar estereotips. 
- La normalitat no existeix. 
- La diversitat suma.  
- El model com a adult influeix (el que fem els adults ho 
aprenen i repliquen els nens) 
 

 
A quins canals es distribuirà? 
 

 
Web i xxss ajuntament 
 
Centres educatius de Montornès (5 primària, 2 
secundaria, 2 bressol), AFAS 
 

 
Complements 
 

 
Tenim possibilitat de vincular-ho a un web o una guia on 
puguem trobar més informació o idees d’activitats?  
 
Això ens donaria la possibilitat de fer un vídeo més 
inspirador o de Call To action que porti la gent allà però 
que no hagi de transmetre tantes coses.  

 
Es pot vincular a una data 
concreta? 
 

 
No hi ha de moment una data concreta. Però es podria 
valorar la possibilitat de lligar-ho a una data que ens 
permetés amplificar el missatge?  
 

Possibles camins  
 

Quins camí creiem que ens poden interessar més? 
 

• Manifesto: un vídeo on compartim un conjunt de 
reflexions, valors i missatges més conceptuals.  

• Caixa d’eines: una peça en què donem idees 
concretes per treballar la diversitat amb els fills.   

• Un vídeo tipus spot que convidi a saber-ne més 
i ens porti a un lloc on tinguem més informació.  
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Les aportacions al quadre són les següents: 
 

- Amb el vídeo ens adrecem a les famílies amb infants i joves del 
municipi i també a adults amb vincles amb infants (avis/es, tiets/es, 
cuidadors/es...).  

- Volem comunicar un concepte, una idea. El concepte bàsic és que 
la diversitat és positiva i que tots som iguals i alhora diferents. 
Volem que el vídeo parli de diversitats, no d’una diversitat en 
concret. 

- Volem aconseguir sobretot, fomentar l’interès sobre el tema perquè 
investiguin més: que parlin, reflexionin, comparteixin... No es tracta 
tant d’explicar com educar, sinó de naturalitzar la diversitat i 
entendre que tots i totes som diverses i que la diversitat és propi de 
tots i ens enriqueix. Volem impregnar les famílies d’aquesta idea de 
diversitat. Si a casa se’n parla no es creen tabús. Volem donar 
normalitat a la diversitat. 

- Punts clau de la reflexió: 
o Trencar estereotips 
o La normalitat és la diversitat 
o La diversitat suma 
o El model com a adult influeix (el que fem els adults ho 

aprenen i repliquen els nens) 
o A vegades els infants i joves també eduquen els pares, 

poden ajudar a canviar la mirada sobre la diversitat que 
tenen els adults perquè ells la tenen integrada 

- Canals de distribució: 
o Notícia a Vallès Visió 
o Web i xxsss ajuntament. Podem fer un banner amb imatge 

per enllaçar amb el vídeo 
o Centres educatius 
o Whatsapp  
o Entitats del municipi perquè ho enviïn als seus socis/es 

- Complements: 
o Podem vincular-lo a l’apartat d’Educació de la web municipal 

i allà penjar més informació sobre “Viure la diversitat de 
forma positiva” amb el resum de les idees més importants 
del debat+material sobre el tema (jocs, pel·lícules, etc.) 

o Podem acompanyar-lo d’altres activitats, com per exemple, 
un cicle de xerrades, tertúlies o cinefòrum sobre la diversitat 
o crear una maleta sobre la diversitat a la Biblioteca amb 
llibres, pel·lícules i jocs sobre el tema 

o Podem pensar en una minicàpsula que anunciï el vídeo? 
o Es proposa fer un pòster amb la imatge del vídeo (tipus 

pòster cinematogràfic) amb el títol, un lema...per tenir-lo en 
paper i penjar-lo als equipaments 
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- Data de presentació: es podria presentar en el marc del DUDI (Dia 
Universal dels Drets de la Infància), el 22 de novembre. 

- Possibles camins: ens interessa un vídeo tipus spot que convidi a 
saber-ne més i ens porti a un lloc on tinguem més informació. 
Volem transmetre un concepte, una idea, que remogui, que toqui la 
fibra, que impacti.  

- Altres. Es pensa un vídeo aterrat a Montornès, amb imatges del 
municipi i que la gent s’identifiqui, que surti gent molt diversa. No 
es té clar si gent real del municipi o infants...Un dels punts forts de 
Montornès és la diversitat cultural però no es vol centrar en una 
sola diversitat.  


