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 ESPAI de DEBAT EDUCATIU  -  EdE  

Trobada  2 –  dilluns  19 d’octubre  2015 –Sala d’Actes  
______________________________________________________________ 
 
Assistents     
Ens retrobem. Som un total de 14 persones, on estan representades les escoles ( directores i 
mestres , d’escoles bressol i d’infantil i primària ),  pares i mares de les escoles  i la part tècnica 
de l’àrea d’educació de l’ajuntament. També assisteixen les persones representats de la 
diputació: Pili García i  M ªJesús Comellas, que són les persones  que fan el seguiment pedagògic 
del projecte. Per diversos motius quatre representants de famílies no han pogut venir. 
  

Punt de partida :  
Es dona la benvinguda i  s’agraeix la presència dels assistents. 
On vam quedar  a la darrera trobada .: “ tractarem un tema per curs. Si hi ha aspectes parcials es 
poden agrupar i amb les trobades, les aportacions i el debat ...es van concretant.” 
 
Debat- reflexions:  es continuen apuntant temes que inquieten o que voldríem que es milloressin: 
Sortides de l’escola / Alimentació / Autonomia / rol de l’adult/ Ensenyar a prendre decisions/ Horari 
compactat /Bellesa estàndard i dictadura dels cossos prims. Habilitats saludables, cossos sans/ 
Els valors importants a la vida i la seva repercussió/ Com crear un bon vincle afectiu/ Control 
amor-afecte ...autoritat –afectivitat / Hàbits i autonomia..... finalment  
 
Hi ha aportacions de tothom entre les que es destaquen:  “ ...als adolescents encara que els 
veiem grans, necessiten més als adults, perquè sinó , de qui és revoltarien ? “  “ Prendre 
decisions  , vèncer la por al ridícul, a veure que et diuen...”  “ ..persona adulta guia,  dóna 
oportunitats per créixer ..” “ l’adult proposa, i dona possibilitats de que es faci, amb afecte i 
serenitat ...” 
“..li he explicat , i no ho fa . ..”  “ en una edat fa gran fer coses...en un altre fa mandra..”  
“  el rol de l’adult és dir no o si , amb afecte “  “ propostes amb autoritat per tal que es compleixin “  
“ decisions incorporades, encertades  = conseqüència “  “saber gestionar la conseqüència “  
 “s’ha volgut millorar el benestar  i ens hem passat de rosca ““ sinó tenim problemes no arribem al 
pensament abstracte “ “ hem de ser conscients que de vegades volem la perfecció i cal un 
període d’aprenentatge”“ Cal un espai de confiança “ “ temps – organització “ “ repartir tasques 
...l’actitud és el que compta”  
 
Es tria el tema de L’AUTONOMIA . Es farà una anàlisi per veure les oportunitats i beneficis de 
l’autonomia  i el seu valor en el procés de maduresa.. Quan es concretin aspectes de 
competències es farà per etapes no per edat concreta.:  
A partir d’aquí,  plantejarem arguments, treballarem per franges d’edat 0-3, 3-6, 6-9, 10-12-14....i 
buscarem de cadascuna els aspectes més interessants  (per expl. tenir cura, autonomia i 
col·laboració, necessitats ). 
També aspectes de seguretat. “  els desplaçaments.... anar sols a comprar, a l’escola ..” “ no van 
sols, els pares tenen por, però els hi compren mòbils i no tenen cura de les xarxes socials...no 
tenen  consciència dels riscos de les xarxes socials..” ”Hi ha tres unitats d’addicció ...”  “ si tenen 
responsabilitats els hi omplim el temps , al participar en la vida quotidiana tenen un temps 
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ocupat..”  “ ajudar a tenir més criteri “  “ podem ser còmplices de situacions que afavoreixen la 
immaduresa “   
 
ACCIONS / ACTiTUDS  sempre es tindrà en compte el punt de vista de pares i mares , de 
mestres ,  veurem quins són els suggeriments davant experiències múltiples, no tant el que cal fer 
sinó saber quines són els avantatges, els riscos, o desavantatges, les fortaleses o debilitats. 
Amb les idees bàsiques  farem un document – d’idees clau -  que arribarà al 100% de les famílies 
del municipi. 
 
Participació :  falta la representació de més famílies , cal cercar estratègies per tal que les 
famílies siguin un 50%  dels participants al Espai de debat Educatiu .No volem només una visió 
de tècnics. 
Convidarem a altres agents que intervenen en l’educació amb sensibilitat s diferents :  entitats de 
lleure, esports, música, pediatria , policia,  biblioteca...  
 
 
Propera trobada  
Dijous 26 de novembre de 2015 
A la Sala d’actes de l’ajuntament, 1r pis .19:15 h. 
 
 
 
 

Ana Petit  
Tècnica d’Educació. 
 
Argentona 27 d’octubre de 2015  
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