
Resum segona sessió de l’Espai de Debat Educatiu

Dilluns, 28 de gener de 2019

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.

Participants

Famílies 13 famílies i professionals 3, professionals de diversos àmbits i institucions 17,  

coordinadores de l’espai-Diputació de Barcelona 2. Total 33 participants

Presentació inicial

Es mostra un tràiler del vídeo que havien filmat el Programa Etecètera i el Fòrum de les

Adolescències. I que s’utilitzaria com a pretext d’un dels espais de discussió a una jornada

el 30 de gener. Es comenta que aquest projecte forma part d’una iniciativa anomenada

Educació360-Educació a Temps Complet (www.educacio360.cat) i que en aquest moment

estan  fent  una  Crida  als  Centres  Educatius  (https://www.educacio360.cat/sumat-crida-

centres-educatius-360/).

El vídeo de Granollers sencer a https://www.youtube.com/watch?v=HkSRSUMJ0jg&t=

Resum

• Temes que van sortir a la primera trobada. Autonomia:sobreprotecció, frustració,

esperit  crític.  Convivència,  gestió  dels  conflictes,  civisme,  valors,  respecte  amb

l’espai urbà. Normes i límits. Rol de gènere, gestió de les emocions. 

• Tecnologia. 

• 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,.

• Sexualitat 

Atès que amb una anàlisi global i complet de l’autonomia podia incloure molts dels temes

proposats  i  sent  un  eix  fonamental  del  procés  educatiu  es  planteja  iniciar  com tema

d’aquest curs: l’autonomia.

Granollers: per tal de guiar el debat per grups es suggereixen quatre eixos que poden

guiar o ser considerat fet que no obliga a respondre-hi.

Amb el suport de:



Recull de les aportacions dels grups

Primera infància: descoberta del món proper, del rol adult,

autoafirmació

Què preocupa Necessari Oportunitats Dificultats

0-3
Complicat en quin 
moment cal exigir 
algun canvi. 
Estereotips marcats
En quin moment cal
marcar una situació 
si no hi ha 
motivació

La protecció la 
necessita la mare o 
l’infant
Autonomia = 
acompanyament 

Evitar la 
sobreprotecció amb
la maternitat 
sobrevalorada

Tothom fa el que 
pot i no el que vol

3-6
Adquirir una actitud 
pel futur
Posar les coses a 
l’abast
Imitació germans 
grans que poden fer
coses difícils

L’autonomia és 
estructural
Evitar 
sobreprotecció

Hi ha més 
consciència que cal 
donar autonomia
Ensenyar valors
Autoconfiança i 
autoestima

Fer entendre que hi 
ha moments en que
es pot fer una cosa i
altres no
No estandarditzar 
canalla de la 
mateixa edat 
perquè hi ha 
habilitats diferents
No etiquetar
Les presses adultes

Segona infància: descoberta del gran món: lectoescriptura i llenguatge i raonament 

concret però elaborat

Què preocupa Necessari Oportunitats Dificultats

6-9 Facilitar convivència
familiar
Autoconfiança en 
els infants pel seu 
benestar 

Conveniència social
Disminució de 
riscos 
Aprendre a 
gestionar emocions 
(frustració) 
Fomentar criteris 
propis

Convivència. Dona 
tranquil·litat i 
llibertat per tots. 
Responsabilitat
Preparació etapes 
futures
llibertat

Circumstàncies que
ens envolten
Ritme adult diferent 
del dels infants i el 
que fem és adaptar 
el de l’infant  al de 
l’adult.

9-12 Preocupa l’equilibri 
entre autonomia i 
sobreprotecció. 
 Tenir que donar 
seguretat 
davant una societat 
contínuament 
canviant 

Dona seguretat 
necessària en 
aquesta societat 
canviant
Oportunitats
Esperit crític
Adaptació 
Creixement 
personal.

Negociació
Conseqüències
Confondre 
autonomia amb 
obediència 
Ritme de l’adult no 
és el mateix 

Amb el suport de:



Pubertat i adolescència primera: inseguretat pels canvis corporals, per deixar la 

infància, per incorporar-se a un món més ampli

Què preocupa Necessari Oportunitats Dificultats

12-15 Agafar relleu de 
responsabilitat per 
anar a l’institut 
després de primària
No conèixer 
l’entorn, amistats
Actitud de passivitat
en tots els àmbits
Etapa molt intensa
Entendre que pot 
haver-hi conflicte= 
relativitzar

Perquè agafin 
responsabilitats a la
secundaria
Ciutadania del 
dema
Esperit crític

Acompanyar la 
formació personal
Encara hi ha marge
per assessorar
Acompanyar no vol 
dir fer la seva feina 
ni a l’escola ni a 
casa
Entendre que es 
comença a allunyar.
Que no perdin els 
referents dels pares
i/o mares 

Generacional
Llenguatges 
diferents
Cal ser molt 
empàtic
Diferents 
oportunitats de 
l’entorn

Adolescència més madura: necessitat de comptar amb la confiança d’uns adults no 

“espantats” ni frustrats per la pèrdua de l’infant

Què preocupa Necessari Oportunitats Dificultats

15-18 Hi ha 
sobreprotecció 
generalitzada i 
excessiva . Cal 
abordar els extrems
Massa 
independència en 
una edat que no 
toca

Pel seu futur
Per facilitar la vida 
Resoldre situacions
i necessiten valors

Aprendre a 
negociar, 
argumentar, arribar 
a acords
Aprendre a valorar
Aprendre hàbits 
vincles i referents
+ consciència

Jovent poc preparat
per defensar-se a la
vida
Complir 
responsabilitats 
(dificultats a la 
feina, a la 
continuïtat...)
Mantenir fites i 
aconseguir-les
Adolescència: 
reafirmar-se

Es recorda que tota la informació es pot consultar al web  www.granollers.cat/debat

A les 19:00h finalitza la segona sessió i s’emplaça el grup per al proper dilluns, 25 de 

febrer, a les 17:30h al mateix lloc (Escola Municipal Salvador Llobet). 

Amb el suport de:


