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ESPAI DE DEBAT EDUCATIU MONTORNÈS  
 
ACTA REUNIÓ 21 d’abril de 2017 
 
Assisteixen:  
Poble de Montornès: unes 8 persones, d’àmbits i realitats diverses, i infants, 
atesos per l’esplai Panda. 
  
 

Es parla sobre algunes de les frases que apareixen en l’acta anterior, 

concretament de la que diu “els nens provoquen als pares”. Es diu que la canalla 

no provoca, investiguem i proven moltes coses, sovint coincideix també en 

aquelles que els diem que no han de fer perquè les seves idees, necessitats i 

prioritats no són coincidents per edat i lògica 

La pregunta és com fer per respondre, nosaltres,  davant d’aquestes situacions?. 

Algunes respostes podrien ser: 

• Ajustar les nostres demandes, no demanar tant. 

• Mirar de prioritzar allò que realment és important, no tot ho és per igual. 

• Hem d’entendre que a les criatures els hi costa situar-se en el nostre lloc i 

entendre les nostres necessitats o desitjos per davant dels seus propis.  

S’han d’oferir opcions, la canalla ha de veure que no som estrictes i no ens poden 

desmuntar perquè faci allò que volem.  

La canalla fa el que li toca fer per edat. L’adult ha d’aprendre a relativitzar 

determinades situacions i creure que allò que s’ha anat construint i educant fa 

base en la criatura.  

Davant d’allò que la canalla no fa hi ha d’haver unes conseqüències, cal 

desorientar-los no fent allò que esperen, donar-los-hi el temps que necessiten. No 

cal resoldre-hi la situació, la canalla s’ho ha de trobar, com a factor 

d’aprenentatge i coherència amb el que diem 

La canalla es pregunta per què hi ha persones que es salten els límits o les 

normes i viuen millor que aquells que les respecten. Però cal veure si és apropiat 

o no. 
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Autonomia moral.- aquella que no es té quan formes part del grup que observa i 

no fa res davant d’una situació injusta. Hi ha situacions que no es poden tolerar. 

 

Autonomia afectiva.- aquella que es té quan es pot assumir la solitud, no t’importa 

o l’acceptes per no  sotmetre’t a situacions que serien inapropiades. Per tant més 

val estar sol  que  mal acompanyat.  

 

S’emplaça al grup a la sessió que tindrà lloc el dia 19 de maig a l’ Hotel d’Entitats.  


