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Acta  TAULA EDUCACIÓ 

Dia: Dijous 17/3/2022
Hora: 18:30 hores
Lloc: Escola Creixen, carrer Sant Pere, núm: 36

 
Assisteixen: Martí Kübesch, Sonia Giménez, Emili, Àngels, Begoña Linuesa, i la
Laura Soriano (dissenyadora).

Excusen la seva presència: Adelmai/Maite d’Escola Creixen, Montse González de
IES Can Roca i Bea Escribano.

Ordre del dia  :   

1)Tindrem la presència d’una representant de l’estudi de disseny, que ens
passarà un pressupost i proposta de disseny del joc del “Memory”. Laura.

2)Lectura resum reunions ordinària dia 26/1 i extraordinària del 8/2.

3)Informar del concurs de relats breus que hem posat en marxa.

4)Informar de que ja tenim el duplicat de la Maleta Pedagògica de l’Aigua i de
la situació actual dels acords presos amb la Maria Gental de la BCT.

5)Informar dels avenços dels treballs i estat de l’elaboració i construcció d’un
nou joc que denominem “Aiguapolys” i altres idees (Scape Room).

6)Informar de que Martí Kubesch, d’ESF., ens recorda que tenim a la nostra
disposició  l’exposició  que  ells  com  a  ESF,  han  deixat  en  els  Serveis
Educatius de Medi Ambient.

7)Repàs general de les activitats que portem a terme amb les escoles de la
ciutat a dia d’avui.

8)Informar del  vidèo que divendres dia 11/3,  Martí  Kubesch d’ESF,van fer
amb la nostra participació sobre la gestió de l’aigua a Terrassa.

9)Informar de la possible presència nostra en les activitats que programa el
Consell Municipal  de la Infància i l’Adolescència de Terrassa (CMIAT), per
infants i adolescents.

10)  Possibilitat  muntar  una  APS-aigua  (  col·laboració  ESF-Mel  )  amb
pressupost OAT.
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1) S’informa de la reunió del 8/2, amb la petició que hem fet a l’Elena de l’estudi de
disseny “Natural Comunicació”, per que ens facin una proposta de disseny del joc
del “Memory”, construït per l’Escola Creixen.

2) La  Laura  avui  ens  informa del  pressupost  de fer  5  bosses  pels  puzles  i  el
disseny i construcció del jocs memory i dominó. A continuació apuntem les dades
però queda pendent que ens enviï el definitiu. El pressupost serà més baix en el
apartat de fabricació de les peces memory perquè les mides del memory no seran
15x15, sinó més petites, d’uns 6,5-7 cm per costat. Demanem que ens facin disseny
del Quatre Sabaters (comecocos) sense sobrecost.

No podem passar de 2.000 euros que tenim de pressupost.

Duplicat puzles: : 90 Euros+ IVA=108.90  +cost bosses per a puzzles
Cost memory: disseny dibuixos pel memory i dominó  525euros+ IVA=605
                       Fabricació 2 memorys: 500 euros+IVA= 605
                       Fabricació 2 dominós:  103+IVA=121
                       Gestions: 300 euros +IVA=363

2) S’informa que en una reunió extraordinària es va decidir que l’Aiguapolys serà pel
pressupost  per  l’any  vinent,  i  aquest  any  farem Memory.  Provarem de  jugar  al
Monopoly per a saber com funciona.

3) Concurs relats. La Begonya explica que s’ha fet un correu a la Xarxa d’Escoles
Sostenibles.
Pel tema de l’anonimat , farem un Excel on es posarà nom escola, nom alumne,
pseudònim, que gestionarà l’Àngels i el jurat no sabrà la identitat de les participants.
La primera setmana de maig farem convocatòria de persones que llegiran els relats.
Els relats poden arribar fins el 30 d’abril.

El premi el volíem donar a la Setmana del Mediambient (4 al 12 de Juny). Festa al
parc  de  Vallparadís  serà  el  12,  un  diumenge,  i  allà  es  podria  donar  el  premi.
S’avisarà a l’escola guanyadora. Ja decidirem qui. 

3) Ja tenim duplicat a la BCT de la Maleta Pedagògica. La Maria Gental va
expressar que faríem un conveni amb les clàusules i acords del préstec.
Les  biblioteques  assumiran  costos  dels  tallers  que  es  facin  amb  les
maletes. Com OAT també podem col.laborar.

4)  Es farà un recorregut per diferents biblioteques, la primera de les quals
haurà de ser la BC3, a Can Palet que ja té un fons sobre temes d’aigua.

La setmana del 22, l’exposició que posarem al cinefòrum la portarem a la BCT.

5)  La Sonia  aporta  els  esquemes del  futur  Aiguapolys.  Explica  que  ja  tenim un
esquema i unes bases pel taulell de joc:
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Mirarem de fer les caselles de llocs del territori i que siguin replicables a altres llocs.

-Banca Pública.

-4 caselles centrals al voltant de les fases del Cicle Integral (captació, potabilització,
distribució, depuració).

- Caselles de NNUU-relator Pedro Arrojo-, OAT, en les que quan es caigui hi haurà
tasques concretes a fer o preguntes a respondre....

-Hi haurà dues piles de targetes :

a) Caselles d’“activitats diàries” on quan es caigui s’agafarà una targeta d’acció en
que pots ser premiat o penalitzat en funció de l’acció.

b) Caselles  de  diferents  lluites  arreu  del  mon  (Cajamarca,  Cochabamba,  Xile,
Mèxic, Índia, ...).

-Scape Room Digital-Proposta de la Montse (INS Can Roca ) sobre aquesta
eina , que seria fer un joc virtual , que no suposaria cap cost. Es fa a través de
Google size, pàgina formularis , a través de la qual l’alumnat entra en un joc de
pistes, ha de resoldre codis per arribar a aconseguir reptes. En cada fase els fas
treballar en el que ens interessa (valors...).

6) L’exposició d’ESF està a Medi Ambient, a disposar.

7) Les activitats segueixen amb normalitat. Dos escoles s’han tirat enrere i 2 instituts
nous les han demanat.

8)Martí explica que muntaran  2 vídeos a partir de les filmacions que van fer el 13
febrer : sobre cooperació a Terrassa, Càtedra Unesco i sobre la nostra història (d’on
venim , canvi gestió, que és l’OAT)

9)CMIAT. La Begonya explica que són els alumnes els que trien el tema a treballar
durant l’any. Aquest any han triat bullying i pobresa. Ella parlaria amb la tècnica per
mirar d’introduir el tema de l’aigua.

10) La Sonia explica que la coope Mel treballen temes mediambientals i han fet una
APS (tallers i pràctica servei a la comunitat) entorn a la sobirania alimentària. Potser
es podria parlar amb elles per a preparar una APS entorn a l’aigua i la nostra ciutat. 

De fet  l’activitat  “Ofegades pel  Deute “  que organitza ESF ja és un primer  taller
formatiu. Potser es podria posar en contacte Martí i les noies de Mel per organitzar
una APS per a Terrassa. Hem de mirar quin cost tindria dinamitzar aquesta APS i
veure per a quants instituts podríem oferir activitat.

Mediambient, segons explica Linuesa té dues activitats en una línia similar penjades
al seu web en relació a l’Anella Verda i la Qualitat de l’aire.


