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Acta de reunió Espai de Debat Educatiu (EDE) 

 

Data: divendres 26 de març de 2021 

Hora: 18 h 

Lloc: reunió virtual a través de Zoom 

 

Assistents: 

3 ciutadanes de Montornès, 1 mestra de l’escola Marinada, 1 tècnic de 

diversitat funcional, 1 tècnica d’Igualtat, 1 tècnica d’Educació i 1 persona 

de la cooperativa Coeducacció 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Les persones  encarregades de buscar on comprar les ulleres expliquen 

la recerca que han fet: 

- En Toni Seuma ha contactat amb una empresa de producció de 

plàstics de la zona. Demanen que enviem un disseny de com 

serien les ulleres i les mides. 

- L’Anna Madrona ha preguntat a òptiques del municipi i costarien 

uns 20 € la unitat 

- La Jazmin ha trobat una empresa valenciana que comercialitza 

ulleres. Cal mirar preus. També té un altre contacte que les podria 

fer a 4 ò 5 € la peça. L’opció del paper maché el descarta perquè 

seria massa fràgil i costosa. 

 

Es voldria una ullera per aula i una per família. Les ulleres per les escoles 

aniran acompanyades d’activitats didàctiques que es prepararan amb les 

escoles al grup de treball que es crearà el curs que ve. Les de les famílies 

aniran acompanyades per unes instruccions. 
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El preu màxim que es podria assumir és de 1,5 € 

 

Podem mirar altres opcions com la possibilitat que les ulleres s’hagin 

d’autoconstruir, però es dubta de que es facin servir amb aquest format.  

 

Es proposa fer samarretes que acompanyin les ulleres i es venguin. Seria 

una forma de cofinançar. 

 

Seguirem buscant opcions que combinin la necessitat de preu baix amb 

criteris de compra ètica. 

 

Pel que fa a les instruccions que haurien d’acompanyar les ulleres, fem 

alguna modificació. Per exemple, es proposa afegir algun exemple sobre: 

- situacions d’exigència d’una determinada masculinitat on els nois 

se senten obligats a ser valents o la pressió sexual que senten. 

- les cures: segueixen estan molt en mans de les dones 

- nois en grup que increpen i la resta callen i són còmplices 

- desigualtats en les tasques domèstiques 

 

A com, quan i on utilitzar les ulleres es proposa posar-ho en genèric, no 

específic per a cada espai (casa, feina...) però sí donant exemples.  

 

Afegir algun apartat com Què puc fer amb les ulleres? Per exemple, atura 

si veus alguna situació o busca un moment per parlar-ne o deixa les 

ulleres perquè algú altre les faci servir... Però ho veiem més com una eina 

de prevenció per transmetre aquesta mirada, ajudar a parlar de com et 

sents, què t’ha molestat, què podem fer perquè no torni a passar... es pot 

aplicar a situacions quotidianes. 

 

Afegir més informació del departament d’igualtat. 
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Proposta de possibles nous temes: relacions afectives i sexuals, ús de 

pantalles i xarxes socials, educació emocional... 

 


