
 

 
 

 

ESPAI de DEBAT EDUCATIU  -  EdE  
Trobada  5 –  dilluns 25 de gener de 2016 – Sala d’Actes - 19:15 h  
______________________________________________________________ 
 
Assistents     
Ens reunim a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.  Som unes 20 persones, aquesta 
vegada hi ha més representació de  famílies, de pares i mares, i comptem amb la 
presència del regidor d’educació Àngel Puig.  
També torna l’Abdu, alumne de PFI. Com és habitual M.Jesús Comelles i Pili García 
de la Diputació de Barcelona dinamitzen  la trobada.  
  
Punt de partida :  
Continuem parlant de l’autonomia i es fa referència a l’acta anterior per retrobar el punt 
en que s’estava i plantejar que a partir de les concrecions que es fessin ja mirar de 
quina manera es feia arribar a totes les famílies del municipi. Format, continguts... i així 
el nou curs encetar un nou tema. 
L’Abdu ens explica que el seu grup ha passat l’enquesta a les famílies pers saber 

també la seva valoració. Igualment l’Anna Sànchez fa referència a les enquestes de 

les famílies de 4t d’ESO. 

Veient el valor de disposar d’aquesta mirada àmplia les mestres de les dues escoles 

que estaven a al reunió han decidit que es posarien d’acord per passar-la també al 

Cicle Superior de l’alumnat i a través de la canalla que també arribi a les famílies. 

El regidor suggereix de plantejar-ho a la reunió de directors de centres per veure si les 

altres dues escoles s’incorporen. 

S’acorda la conveniència de fer concrecions, a tall d’exemple perquè és més fàcil per a 

les famílies i la canalla veure com es va fent l’aprenentatge de l’autonomia. Ja es 

posaran també els arguments però per implicar actituds cal partir de les accions. 

Es fa un quadre per contemplar els aspectes que es volen aportar valorant les 

situacions quotidianes amb les que es troben els alumnes .: 

aspecte 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 

Alimentació       

Cura       

Col·laboració 
domèstica 

      

responsabilitats       

Mobilitat        

Maduresa       

Espai personal 
i col·lectiu 

      



 

 

Es concreten les conductes a proposar. 

Edat Aspectes 

 Alimentació Cura Col·laboració 
domèstica 

Responsabilitats Mobilitat Maduresa Espai 
personal  
i 
col·lectiu 

0-3 Descobreix els 
aliments 
Té alimentació 
variada 
Deixa el biberó 
Menja sol 
No triturat  
Les farinetes amb 
cullera 

      

3-6 Utilitza els coberts  
Participa en 
l’elecció i compra 
d’aliments 
Marca els gustos 
prioritaris i ho 
explica 
Accepta menjar de 
tot (poc si no li 
agrada) 
Si ho té a l’abats 
resol àpats fàcils: 
berenar... 

      

6-9 Es resolt 
l’esmorzar 
Consolida l’ús dels 
coberts 
Demana ajuda 
puntuals a taula 
Participa 
activament en la 
compra d’aliments 
Prepara plats fàcils 
(sense foc i sense 
ajuda) 
Aprèn a triar 
aliments frescos 

      

9-12 Cuina plats fàcils 
que impliquen foc 
(truita, 
arrebossar..) 
Compra aliments i 

      



decideix segons 
menú 

12-15 Fa alguns àpats 
per a tota la família 
Té consciència i 
respon a una 
alimentació 
saludable. 
Pot resoldre el seu 
dinar/sopar si no hi 
ha ningú a casa 

      

15-18 En la compra té 
major consciencia 
del que falta. 
Té iniciatives 
Consolidació de 
les necessitats de 
resoldre els àpats  

      

 

Ens acomiadem amb el propòsit de continuar completant  el quadre amb les conductes 

a valorar segons les situacions i edats. 

També pensar  amb com o en quin format un cop elaborat ho podem fer arribar a tota 

la població.  

La propera trobada serà el dia 22 de febrer de 2016, 19:15h a la sala d’Actes de 

l’ajuntament. 


