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 Acta de la reunió de la TAULA D’EDUCACIÓ

Dia: Dimarts 29/06/2021
Hora: 18:00 hores
Lloc:       Escola Creixen, carrer Sant Pere,36

Assistents:  Beatriz  Escribano  (Presidenta  OAT),  Sònia  Giménez  (Dones
d’Aigua), Emili Diaz (Taula Educació), Montse González del (IES Can Roca).
Martí Kubesch de (ESF.); Àngels Tripiana (Taula Educació/Dones d’Aigua).
Excusen  la  seva  presència:  Begoña  Linuesa  (Serveis  Educatius  de  Medi
Ambient-Ajuntament de Terrassa), Adelmai de (l’Escola Creixen)  i  la Maria
Jesús de Miguel (Serveis Educatius de Sants/Montjuic-Centre de Recursos
Pedagògics). 

Ordre del dia i acords:
1. Informar si s’escau de l’Acta anterior día 25/3

S’aprova l’acta de la reunió anterior, sense cap comentari.

2. Informar reunió presencial dia 2/6 a Medi Ambient c/.Pantà,20, 
amb Begoña Linuesa, del serveis educatius de M.A.; Jordi 
Torredemer de Taigua; Àngels Tripiana i Emili Diaz de la Taula 
Educació/OAT., i la Bea i Eva de la OAT., per continuar treballant 
amb la voluntat de posar en comú els actes i activitats educatives 
de, (Taigua, OAT/Taula Educació i Serveis educatius de Medi 
Ambient).

La reunió tenia com a objectiu, posar-nos d’acord en la fórmula 
d’inscripció de les activitats que oferim a les escoles des de la web de 
l’ajuntament. Tant les que realitza dones d’aigua, com les d’ enginyeria
sense fronteres o les del mateix Observatori, la inscripció es farà a 
través de Mediambient i des d’aquí es derivaran les demandes a cada 
entitat. TAIGUA seguirà fent-ho com fins ara.
A la reunió també es va parlar, d’aprofitar el rebut de TAIGUA per fer 
pedagogia de l’aigua, posant en el envers de la factura alguna frase. 
No es va arribar a cap acord en aquest tema.

3. Informar sobre la Maleta Pedagògica i de la necessitat de que es 
facin propostes per incorporar nous continguts educatius.

Es va mostrar el contingut de les dues maletes a les persones 
assistents a la reunió i que encara no la coneixien.
Van agradar molt. Es valora que en el duplicat que es farà, els puzles 
siguin de 50 peces  si pot ser de fullola i més grans.
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El Martí parla d’un joc de cartes que estan elaborant i que podria 
formar part de la maleta.

4. Informar de la nostra participació a la reunió telemàtica de la 
XEST, del 4 de juny, per presentar la Maleta Pedagògica. (Àngels i
Emili), i convidar-los a participar de la Taula Educació.

Es va presentar la maleta a la reunió de la Xarxa d’escoles sostenibles
de Terrassa ( unes 20 escoles). Tot i que la reunió va ser telemàtica, 
es van poder mostrar fotografies del seu contingut, i va agradar molt.

5. La XEST està elaborant una web. Per penjar-hi material de suport a 
les escoles, i ens publicitarà la Maleta de l’aigua.

6. Informar sobre el pressupost Taula Educació.

Àmbit NCA/escoles PRESSUPOST GASTAT SALDO

Desenvolupar activitats educatives (COVID o NO COVID) 4.000 € 174 3.826 TE
Millorar el banc de recursos per escoles. (materials, 
publicacions, etc.) 2.000 € 395 1.605

Posar en funcionament el Premi al millor treball de recerca. 0 €

Consolidar una xarxa d’escoles col·laboradores. 0 €

Desenvolupar un pla d’estudiants en pràctiques. 0 €

Preparar la oferta formativa pel curs 2021/2022. 200 € 200 0

Taula Rodona Perspectives locals del Pla Hidrològic 
Intergovernamental (Fase IX-PHI) 1.000 €

1000 PHEC-PF

Dia mundial de l'aigua 22 de març: campanya beure aigua de 
l'aixeta 2.000 € 2000

0 SQA-C

TOTAL 9.200 2.766 6.434

Es revisa quina part del pressupost s’ha realitzat i que falta d’aquí a 
novembre per durs a terme:

Duplicat de la maleta de jocs (l’Àngels demanarà el pressupost)

Activitats a les escoles per part de la cooperativa Eina.

7. Informar que tenim les dues Maletes Pedagògiques durant tot el 
mes de Juny, en l’escola Creixen Terrassa, doncs s’han ofert a fer
l’assaig i prova de forma experimental dels jocs i la resta del 
contingut de les maletes.

L’escola no ha pogut fer servir la maleta, i ens demana tenir-la, la 
primera quinzena del curs (del 13 al 24 de setembre). Acordem que  sí,
ja que ens serà de gran ajuda les seves aportacions, per a properes 
ampliacions dels recursos.

8. Es proposa fer una convocatòria amplia a totes les escoles per 
els propers dies 1,2 o 3 de setembre a l’inici del nou curs escolar, 
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per presentar aquest nou recurs pedagògic.

Es valora, que son mals dies per a convocar al professorat. La Montse 
de l’IES Can Roca, parlarà amb el CRP i amb l’equip de coordinadors 
de les escoles per veure com es fa la convocatòria i si s’aprofiten 
reunions que es convoquin a l’inici i al llarg del curs.

L’Àngels comenta que parlarà amb la Puri, per aprofitar i per 
presentar-la en alguna convocatòria de l’Associació de Mestres 
Alexandre Galí.

9. Sobrevinguts

El Martí (Enginyers sense Fronteres), explica que han rebut una 
subvenció de la diputació per tal de dur a terme una campanya de 
sensibilització sobre el Mediambient i especialment de l’aigua, als 
municipis de Mataró, Manresa, Montornès del Vallés, El Prat, 
Vilafranca del Penedès i Terrassa.

Aquesta campanya consta de les següents fases:
Adaptat a la ciutat de Terrassa, ens informa de:

1. Preparar una exposició amb 7 o 8 plafons on es parli de 
mediambient, TAIGUA i el procés d’aigua pública a Terrassa, la 
gestió de l’aigua a Catalunya i parlem de la possibilitat de que 
Dones d’Aigua hi col·laborem, amb continguts de divulgació de 
l’ecofeminisme.

2. Elaboració d’un díptic, que s’encartarà amb el rebut de l’aigua 
prèvia aprovació per part de TAIGUA, en Martí ens diu que tenen 
fixada una reunió en aquests propers dies a tres bandes (serveis 
de Medi Ambient, Taigua i Regidoria de l’Aigua).

3. Fer dos vídeos curts per sensibilitzar a la gent.
4. Dur a terme un espectacle que si no hi ha temps per preparar-ne 

un de nou aprofitaran el que ja tenen (segurament serà “Matito i 
la gota d’aigua”).

5. Explicar tota la campanya al canal terrassa.  
Tota aquesta campanya es començarà al més de novembre.

A la taula d’educació ens sembla molt bona aquesta campanya. 
Pensem que hi hem de col·laborar.

La Sonia, parlarà amb Dones d’Aigua per tal de participar-hi, ja que 
des de D.d’A. s’havia començat a treballar en els continguts d’una 
exposició.

A les 20:20 hores, es dóna per finalitzada la reunió en Terrassa a 
dimarts dia 29/6/2021


