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Projecte educatiu d’Abrera (PeA)  
 
 
Resum reunions grup impulsor (ciutadans) curs 2017- 2018 

 
 
 
El curs passat 2016-2017 el grup impulsor va fer 5 reunions. Aquest curs 2017-2018, 
fins al moment, els ciutadans que formen el grup han fet 5 sessions. 
 
 
Sessió 20.11.2017  
 
9 assistents 
Es tracten els tres temes de l’ordre del dia: 
- Explicar els tres projectes escollits a partir de les línies de treball prioritzades al I 
Fòrum educatiu 
- Escollir el representant del grup impulsor per participar a l’equip de referència 
municipal del programa d’innovació #aquiproubullying 
- Planificar les Jornades vila educadora  
Els tres projectes que s’expliquen detalladament són: #aquiproubullying per prevenir 
l’assetjament escolar, Jornades vila educadora per crear un espai on els agents 
educatius i la ciutadania comparteixin valors, emocions i bona convivència i Abrera és 
de tots, implica’t! per donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i natural. Sobre 
aquest darrer projecte surten diferents propostes i s’escull fer Land Art (art amb la 
terra). 
Pel que fa al representant del grup impulsor per participar a l’equip de referència 
municipal del programa d’innovació #aquiproubullying, s’escull el J. S.  
Per planificar les Jornades vila educadora es fa una pluja d’idees dels actes que es 
podrien incloure i es comencen a proposar dates, lemes… 
 
 
Sessió 18.12.2017  
 
5 assistents 
Els temes de l’ordre del dia són les Jornades vila educadora i el projecte Abrera és de 
tots, implica’t! 
Respecte a les Jornades vila educadora es recorden les propostes sorgides a l’anterior 
sessió i sorgeixen noves propostes. Propostes fins al moment: educació viària, 
xerrades o espectacles contra la violència de gènere, xerrades de conscienciació 
(banca ètica, consum responsable…), presentació aplicatiu educaentorn i programa 
#aquiproubullying, campanya cívica, mural il·lustratiu, tramitar que Abrera sigui vila 
educadora… També es proposa que hi hagi servei de canguratge per a les famílies per 
tal de facilitar l’assistència a les xerrades. Es parla de fer les jornades el 11-12 o 18-19 
de maig i de possibles espais on fer-les. I també dels diferents mitjans per difondre-les. 
Finalment, es comencen a repartir les tasques en funció de les propostes dels 
membres del grup i s’acorda que a mida que es vagi tenint informació (títol i contingut 
de l’acte, pressupost, disponibilitat…) es vagi traspassant a la tècnica d’educació 
municipal. 
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Sessió 31.01.2018  
 
7 assistents 
L’únic tema de l’ordre del dia és el de les Jornades vila educadora.  
Encara no es pot concretar la data perquè s’està a l’espera de recollir més informació 
necessària (disponibilitat de conferenciants, del material d’educació viària…). El 
pressupost per a les jornades sí que està aprovat, disponibles 3.000,00 €. Es fa un 
repàs de les activitats proposades fins ara i ja es van concretant les que són més 
viables perquè ja s’ha treballat més a fons la proposta (educació viària, xerrades 
contra la violència de gènere, presentació aplicatiu educaentorn i programa 
#aquiproubullying, campanya cívica…). Es treballa molt sobre la proposta de flyer per 
fer la campanya cívica, presentada per la tècnica d’educació municipal. Els diferents 
membres del grup aporten nous elements de reflexió i noves conductes per afavorir la 
convivència. També surten noves propostes: alguna activitat relacionada amb l’entorn, 
un taller de psicomotricitat en família i una conferència adreçada als professionals dels 
centres educatius amb la intenció de millorar el vincle Escola i Família. I es comenta 
que també es comptarà amb la participació de la Biblioteca. S’acorda, també, que els 
diferents membres del grup facin arribar tota la informació dels actes dels quals 
d’encarreguen a la tècnica d’educació municipal. 
Després d’aquesta sessió alguns membres del grup impulsor es queden per assistir a 
una reunió del projecte Abrera és de tots, implica’t! i concretar més la proposta de fer 
Land Art (art amb la terra). En aquesta reunió també hi assisteix l’historiador i arxiver 
Víctor Mata amb una llarga experiència en aquests temes i que explica alguns 
exemples de land art a Catalunya. Es parla de fer l’activitat coincidint amb les Jornades 
de patrimoni a nivell internacional. Prèviament, el grup visitarà el Pou de glaç per 
valorar l’opció de fer l’activitat en aquest punt.  
 
Sessió 14.03.2018  
 
6 assistents 
L’únic tema de l’ordre del dia és el de les Jornades vila educadora.  
Es treballa sobre el pre-programa amb les activitats que ja estan lligades i es fan  
modificacions segons les aportacions dels diferents membres del grup (canvis 
d’horaris, de títols, d’espais…). Una nova proposta és fer coincidir amb les jornades 
l’activitat Coneguem la nostra policia, adreçada als infants de 2-3 anys, ja que és una 
activitat que ja es fa sempre a la primavera. Respecte a l’activitat relacionada amb 
l’entorn es pensa amb la possibilitat de fer alguna cosa amb productors d’Abrera i 
explicar als nens quins productes es fan a Abrera i com s’obtenen. Les dates que es 
veuen més viables per fer les jornades són dijous 17 i divendres 18 de maig. Els 
espais pensats per fer les activitats de divendres 18 són diferents espais de l’Escola 
Ernest Lluch (pista esportiva, pati, gimnàs, mediateca, sala de psicomotricitat…) i la 
conferència de dijous 17, en que es preveu més afluència de públic, es faria a la Casa 
de Cultura o al Centre Polivalent. Per fer el servei d’acollida es proposa l’Escola 
Bressol Municipal. També surt la idea de celebrar els 25 anys de l’Abrera educa amb 
galetes o coca i donar l’opció a les AMPA que posin una barra oferint beguda als 
assistents. Queden pendents de concretar alguns aspectes de diferents actes 
(conferenciants, edat a qui s’adreça…) i d’altres aspectes (participació AMPA, 
celebració 25è aniversari Abrera educa…) que s’aniran concretant properament i 
s’anirà passant la informació a la tècnica d’educació municipal.  
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Sessió 09.05.2018  
 
6 assistents 
L’únic tema de l’ordre del dia és el de les Jornades vila educadora.  
Es comenta la introducció de dues activitats (tinença responsable d’animals i Ajuda a 
salvar vides) i que hi haurà jocs tradicionals al pati per tal que hi hagi més varietat i tots 
els infants, independentment de la seva edat, tinguin alternatives. S’explica també que 
es va fer una reunió amb les AMPA i que no posaran cap barra per oferir begudes, per 
manca de prou persones que se’n puguin fer càrrec, però que sí que col·laboraran 
algunes persones, voluntàriament, en el desenvolupament de les jornades. Es fa un 
repàs de tota la programació. I, sobretot, en aquesta sessió es concreten les tasques 
que caldrà fer aquell dia per part dels membres del grup impulsor i dels voluntaris 
puntuals. 
 
 
 


