
Resum desena  sessió de l’Espai de Debat Educatiu

Dilluns, 17 de febrer de 2020

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

Participants
Famílies  4,  professionals  de  diversos  àmbits  i  institucions1,  coordinadores  de  l’espai-
Diputació de Barcelona 2.  Total 5 participants i 2 tècnics d’educació Ajuntament

Resum
S’inicia amb una proposta de dinàmica. Una eina pensada per desenvolupar l'objectiu que
es persegueix.

A nivell personal i interpersonal: millorar eines i estratègies de comunicació relacionades
amb el tema del valor del respecte.

A nivell de grup: generar, crear pautes, propostes e iniciatives  per generar canvis respecte
a l’espai públic i en l’entorn en el valor del respecte.

Es presenten fotografies sobre les taules i  es demana que triïn imatges que els evoqui,
generi, inspira, crea... relació amb el valor del RESPECTE. Al mateix temps expliquen quin
és l’argument que consolida la proposta de la foto triada i es presenten al grup. Es tanca la
dinàmica i escolleixen  una foto que considerin que genera pèrdua de respecte  i ho exposen
al grup.

A  continuació  es  passa  un  vídeo   “Children  see,  children  do”  (NAPCAN  2006)

https://youtu.be/5JrtpCM4yMM relacionat amb el maltractament. Les imatges ens narren una
història d’educació en valors i  falta de respecte que ens fa reflexionar.

Ens centrem per debatre el treball de continguts «El respecte» per etapes educatives 0/5,
6/11  i  12/18   i  ens  preguntem  com  a  travès  de  la  nostra  capacitat  d’influència,  ens
preguntem  de quina forma influïm en un mateix, als altres i en l'entorn.

Es fa un recull en una graella per etapes educatives que s’adjunta a l’acta

Finalment es fa un joc, en el que es convida als infants que estan a acollida per treballar-ho
en família, tancant amb una frase com a conclusió.

S’acomiada l’espai de debat fins al 23 de març
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https://youtu.be/5JrtpCM4yMM

