
Espai
de debat
educatiu



Càntir 
Regadora
Granollers - S. XIX
Càntir en què el galet ha estat
substituït per una “pinya de rall” o 
regadora per a les plantes.

A Granollers, des de 2002, una senzilla regadora  
identifica l’educació a Granollers (PEG) i les seves 
accions derivades.
És una eina a l'abast de tothom. 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 debat  educatiu
de la comunitat:

famílies i professionals

L’educació amb un sentit ampli

des d’una perspectiva de procés



OBJECTIU globalOBJECTIU global

PARTICIPAR PER A  L’ACCIÓ EDUCATIVA

PARTIR DE LES

NECESSITATS

BUSCAR  LA 
COHERÈNCIA EN 

EL TERRITORI

CONSENSUAR

CRITERIS



 Fomentar la coresponsabilitat en 
l'educació de la infància i adolescència.

 Facilitar un espai relacional molt ampli i 
variat, en el municipi, que afavoreixi el 
consens i es promoguin sinèrgies per a 
tothom.

 Millorar les oportunitats educatives de 
tota la població per promoure una 
educació integral.

OBJECTIUS específicsOBJECTIUS específics



 Analitzar informacions i fer un debat sobre models 
diferents (sense buscar “culpables” o causants).

 Afavorir la cohesió social evitant parlar de grups de 
famílies. 

 Buscar compartir criteris perquè cada família prengui 
les seves decisions. 

 Compartir les competències professionals, personals 
i familiars amb un enfocament democràtic.

 Millorar de la seguretat en relació a les inquietuds 
personals, familiars i col·lectives.

 Participar per compartir punts de vista.
 Millorar en la pràctica educativa.

PARTICIPACIÓ (superar els rumors i afavorir la 

competència educativa i l’autoimatge de les famílies de tot el municipi)

PARTICIPACIÓ (superar els rumors i afavorir la 

competència educativa i l’autoimatge de les famílies de tot el municipi)



ESPAIS DE DEBAT EDUCATIUESPAIS DE DEBAT EDUCATIU

MunicipiMunicipi

FamíliesFamílies

Centres
educatius
Centres

educatius

Inici d’un
Projecte

Inici d’un
Projecte

Psicologia
Psicopedagogia

Pedagogia

TREBALL 
SOCIAL

PEDIATRIA

Associacions de
pares i mares
o de famílies

               
Voluntat política

       Institucions
ASSOCIACIONS

Assessorament
en el territori



DINÀMICA I METODOLOGIADINÀMICA I METODOLOGIA

Grup de dinamització

i gestió

Grup de debat i 
reflexió

Grup de consens Accions directes



Espai de debat educatiu
www.granollers.cat/debat
Sessions 26/11, 28/01, 25/02, 25/03, 29/04 i 27/05
Horari: de 17.30 a 19 h

Diputació de Barcelona
Ma Jesús Comellas i Pilar Garcia

Ajuntament de Granollers - Servei d’Educació
Maria Marín i Francesc Reverter
Tel. 93 842 68 48 – mmarin@ajuntament.granollers.cat
Tel. 93 842 68 49 -  freverter@ajuntament.granollers.cat  

mailto:freverter@ajuntament.granollers.cat
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