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Presentació del vídeo "Com eduquem en 
la diversitat?" 
 
El divendres 28 de maig, a les 17.30 h, el Centre Infantil Pintor Mir, 
acollirà la presentació del vídeo "Com eduquem en la diversitat?", 
resultat del treball de l'Espai de Debat Educatiu (EDE) dels cursos 
2018-19 i 2019-20. 
 
En poc més d'un minut, els vídeo resumeix les principals línies de reflexió 
treballades durant les trobades de l'EDE. La conclusió és una visió positiva i 
enriquidora de la diversitat, entesa en un sentit ampli: diversitat de gènere, 
d’edats, de procedència, d’habilitats...  
El vídeo està protagonitzat per famílies, docents, professionals i persones 
vinculades a la comunitat educativa. Per a la realització s'ha comptat amb la 
cooperativa Eduxarxa, especialitzada en temes educatius.  
 
L'acte de presentació d'aquest divendres comptarà amb la presència de 
l'alcalde, José A. Montero, així com representants de l'Espai de Debat Educatiu 
de Montornès i servirà com a cloenda de les sessions de l'EDE d'aquest curs, 
que ha tingut com a temàtica central la coeducació. 
 
El vídeo es publicarà al canal de YouTube de l'Ajuntament de Montornès i a les 
xarxes socials (Facebook i Instagram) dels departaments d'Infància i Educació 
@educaciomontornes. També es podrà visionar a l'àmbit dedicat a educació 
del web municipal, on es preveu penjar recursos sobre la temàtica. 
https://www.montornes.cat/educacio 
 
Fora de l'àmbit digital, el vídeo es projectarà abans de les sessions del cicle 
Gaudí de cinema que es durà a terme durant aquest any a l'Espai Cultural 
Montbarri.  
 
 
Uns apunts sobre l'EDE 
L’Espai de Debat Educatiu és un fòrum de reflexió i intercanvi sobre educació 
que ofereix als professionals de l’educació i a les famílies la possibilitat de 
reflexionar i debatre amb l’objectiu de consensuar criteris i millorar la 
coherència educativa al municipi. A Montornès funciona des del curs 2015-16 i 
cada any aporta elements de reflexió sobre qüestions d'interès que després 
trasllada a la resta de la comunitat. 
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https://www.youtube.com/channel/UCo7U-T494ea4DbnK2nzJr1A
https://www.facebook.com/educaciomontornes/
https://www.instagram.com/educaciomontornes/?hl=es
https://www.montornes.cat/educacio

