Espai de Debat Educatiu (EDE) - 2020
URL d'aquest document: https://memoria.afamontseny.com/EDE2020

[1]
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La comissió Escola de Families de l'AFA Montseny neix el curs 2019/20 amb la idea de facilitar que els familiars
de l'alumnat de l'escola puguem reﬂexionar sobre com eduquem les nostres ﬁlles i ﬁlls. La idea neix per donar
continuïtat al curs de "Créixer Junts" ("Parentalitat Positiva"), organitzat el 2018/19 per l'AFA i l'equip d'infermeres
de Centre d'Atenció Primària Vallcarca/St.Gervasi, amb el suport de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
A partir d'aquí s'ha copsat que hi ha un moviment extés en moltes altres escoles del territori i les seves AFAs en
que s'organitzen espais de debat educatiu (EDE), on poden participar tant familiars d'alumnes, com membres
del professorat de l'escola, entre altres. (Més informació[3])

Objectiu
L'objectiu de l'EDE de l'AFA Montseny és oferir a la comunitat educativa la possibilitat de reﬂexionar i debatre
aspectes importants de l'educació, per tal de consensuar criteris d'actuació i millorar la coherència educativa.

Trobades
Aquest curs 2019/20 s'ha programat una primera sèrie de 6 trobades, en dimecres cada 15 dies, de 15:00h a
16:15h, a la Sala de Famílies de l'escola.

Dates i temàtiques
Hivern de 2020:
1 EDE20 Sessió 1 : Dia 15 de Gener: Evolució natural habitual en la infància (0-12a)
2 EDE20 Sessió 2 : Dia 29 de Gener: Comunicació No violenta
3 EDE20 Sessió 3 : Dia 12 de febrer: Com educar sense premis ni càstigs
4 EDE20 Sessió 4 : Dia 26 de Febrer: Resolució de conﬂictes
5 EDE20 Sessió 5 : --Dia 11 de Març-- (Ajornat): Autocura de les famílies
6 EDE20 Sessió 6 : --Dia 25 de Març-- (Ajornat): Educació Afectivo-sexual
I proposta de la següent sèrie de trobades per a Primavera-Estiu 2020

Estructura de les trobades
Està previst que les trobades durin 1h i 15', distribuïts de la següent manera:
5' Acollida inicial - Recordatori Temàtica i material
15' llegir in situ el text que estava previst per a la sessió
15' preguntes i reﬂexions que ens ha suggerit el text
15' veure el vídeo previst per a la sessió, de la llista del Programa Famílies i Escola - XTVL o altres fonts.
15' preguntes i reﬂexions que ens ha suggerit el vídeo
10' Enquesta individual de sessió:
Què mantindries d'aquesta sessió en futures edicions que es fessin propers anys?
Què canviaries d'aquesta sessió de cara a millorar futures edicions que es fessin propers anys?
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Apunta't
Envia'ns un missatge al correu-e de la comissió:
escolafamiliesmontseny (a) gmail.com

Contacte
Pots posar-te en contacte amb nosaltres afegint un comentari al formulari de sota d'aquesta pàgina, o bé escrivintnos a aquest correu-e:
escolafamiliesmontseny (a) gmail.com
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