
Resum primera sessió de l’Espai de Debat Educatiu de Granollers

Dilluns, 26 de novembre de 2018

17:30h  -  Escola Municipal Salvador Llobet (c/ de Roger de Flor, 64)

Participants

Famílies 19, famílies i professionals 6, professionals de diversos àmbits i institucions 20, 

regidor d’educació, infància i joventut, i coordinadores de l’espai-Diputació de Barcelona 2.

Resum

El regidor d’educació, infància i joventut, Francesc Arolas, exposa la importància d’aquest

espai  entre  famílies  i  professionals  que  pivota  entre  les  accions  proposades  al  Pla

d’Infància i Adolescència 2018-2024 i el Pla de Joventut 2019-2022 per tal de potenciar la

reflexió  i  debatre  aspectes  importants  de  l’educació,  per  tal  de  consensuar  criteris

d’actuació i millorar la coherència educativa del municipi.

A l’inici de la sessió, s’ofereix a cada participant el Càntir-regadora de Granollers (datat del

segle XIX). Es presenta com a metàfora que identifica l’educació a Granollers des de 2002

i les seves accions derivades, ja que és una eina a l'abast de tothom, que tothom la fa

servir  amb  la  mateixa  voluntat:  per  millorar  i  transformar  l'entorn,  és  una  regadora

compartida per tots i totes els ciutadans i les ciutadanes.

El  projecte  s’inicia  amb la  tria  per  part  dels  participants  d’un tema educatiu  de debat

d’interès al municipi,  sobre el  qual els grups treballaran i  reflexionaran.  Acabat aquest

treball  de  debat,  es  procedirà  a  materialitzar,  a  través  d’una  actuació  concreta,  les

conclusions a què s’hagin arribat. En aquesta actuació, es fa visible ja sigui amb un díptic,

fira, exposició, festa etc... i es dona a conèixer als veïns i veïnes del municipi el que s’ha

treballat, amb l’objectiu afegit d’implicar en el debat a tota la comunitat.

La periodicitat del grup serà mensual i les accions concretes a realitzar es decidiran en el

si  dels  de les  trobades.  Es  comptarà  amb l’assessorament  tècnic  de la  Diputació  de

Barcelona, amb el suport de la Maria Jesús Comellas, professora emèrita  de la Facultat

de Ciències de l’Educació de la UAB, coordinadora del grup XEC3 (Xarxa d’Experiència i

Capital Cultural) col·laboradora en mitjans de comunicació: diari ARA, Catalunya Ràdio,

8TV, Xarxa de Televisions locals; i  també amb Pilar Garcia ,  pedagoga i  mestra,  cap

d’estudis de l’Escola d’Educació Especial Can Vila (Mollet del Vallès) que dinamitzaran les

sessions de debat.

Amb el suport de:



Es presenten les principals característiques de com funcionarà aquest  espai de debat

educatiu aprofitant les diapositives que tothom té a la carpeta (document adjunt). 

• Espai obert a tothom que vulgui participar, sigui de l’àmbit que sigui.

• Cada sessió s’elaborarà un resum que rebrà tota la llista de participants, per si

algun dia algú no pot participar estigui al cas del que s’ha tractat.

• Els documents es penjaran al web  www.granollers.cat/debat

• Es tractarà un tema per curs escolar.

• El calendari de sessions és 28 gener, 25 febrer, 25 març, 29 abril, 27 maig de 2019

• Es treballaran temes de caire educatiu de l’etapa 0-18 anys.

• La dinàmica consisteix en parlar en profunditat del tema triat pel grup, consensuar

idees,  unificar  arguments,  escriure’ls  i  mirar  de  fer  una  difusió  a  través  d’un

material,  tipus  llibret,  pòster,  material  urbà...  que  arribi  a  totes  les  famílies  del

municipi de Granollers.

• Com que tothom educa, tothom té alguna cosa a aportar al tema sobre el que es

treballa. No hi ha una xerrada d’un expert. L’espai vol aprofitar la saviesa de tothom

que participa i que la resta se’n pot beneficiar.

Es parla del tipus de temes que són més habituals o treballats en altres municipis:

• Autonomia, pel que té de tema base i que està vinculat a d’altres que també seran

interessants de treballar.

• Tecnologies.

• Normes i límits.

Però  els  participants  són  lliures  de  triar  el  tema  que  vulguin.  Amb  aquest  motiu,

s’organitzen grups per debatre durant una estona quins temes interessen. 

La pluja d’idees es presenta a la resta del grup: 

• Autonomia, sobreprotecció, frustració, esperit crític.

• Tecnologia.

• Normes i límits.

• Convivència, gestió dels conflictes, civisme, valors, respecte amb l’espai urbà.

• La diversitat dins i fora de l’escola, acceptació de la diversitat.

• Temps lliure, temps d’oci, l’avorriment, dret a jugar, activitats fora d’escola.

• Rol de gènere, sexualitat.

• Gestió de les emocions.

Amb el suport de:



• Influència de la societat.

• Granollers ciutat tranquil·la. Valors bàsics davant  la ciutat.  Relació i  convivència

amb l'espai global. Reflexió sobre manca de temps, estrés.

• Habilitats socials.

• La comunicació.

• Dret a jugar. Espai públic educatiu.

Es fa recordatori d’alguns temes:

• Tot i que s’han tancat les inscripcions, si hi ha persones interessades poden 

apuntar-se via http://cort.as/-CjOo

• Un cop finalitzada la sessió s’enviarà el resum per correu electrònic a cadascun 

dels participants.

• Una setmana abans es farà un recordatori de la següent trobada.

• Tota la informació es penjarà al web  www.granollers.cat/debat

A les 19:00h finalitza la primera sessió i s’emplaça el grup per al proper 28 de gener, a les 

17:30h al mateix lloc. 

Amb el suport de:


