
Acta Reunió Taula Educació  
 

Assistents: Beatriz Escribano, (OAT); Àngels Tripiana, (Dones d’Aigua);  
Estela Aguado (Escola Creixen Educació); Sònia Giménez, (Dones 
d’Aigua/Taula de l’Aigua); Juan Martinez, (OAT); Mario Vendrell, (IES 
Egara); Martí Kubesch, (Enginyers sense Fronteres) i Emili Diaz, (Taula de 
l’Aigua). 

Lloc: https://meet.jit.si/Reuniotaulaeducacio (es fa telemàticament) 

Data: 22 -05- 2020. 

Ordre del dia: 

1. Valoració de les activitats a les escoles;  

2. Activitats a oferir el proper curs 2020/2021, Fitxa que cal presentar   
amb les propostes; 

3. Maleta pedagògica 

4. Reunió de dones d’aigua 

5. Proposta de funcionament de la Taula Educació per el proper curs 
2020/2021 

Acords: 

1.Àngels i Sònia, informen de totes les activitats que s’han anat fen a 
les escoles, per a més detall cal consultar el llistat i el calendari 
d’activitats dutes a terme i d’altres pendents degut al confinament per 
el COVID-19. (s’adjunta calendari annex). 

Ens informen de la situació actual en la que ens trobem amb les 
persones de la Coop. Eina, que ens han estat fent les presentacions a 
les escoles amb una valoració en l’àmbit pedagògic ressaltant que ho 
han fet molt bé. No obstant això sembla que no estan massa satisfetes 
amb el que fa a la relació d’elles amb la Cooperativa Eina que és qui les 
contracta.- Aquest malestar a provocat que abans del confinament, i 
dintre del calendari d’intervencions a algunes escoles, aquestes 
persones no s’han presentat. 

En relació a la Coop. Eina, s’acorda de crear una petita comissió per 
anar a parlar amb ells en aquest grup estaran inicialment l’Emili, la 
Sònia, el Juan, i se li dirà també a la Puri i a la Dolors Frigola, per que 
estiguin presents; doncs cal resoldre varies qüestions pendents, 
(conèixer el total de factures que cal que ens lliurin de les activitats 
fetes a través d’ells i que estan pendents), cal que aquestes factures 
recullin el concepte de l’activitat feta, que justifica el càrrec, aclarir 
també en quina situació ens trobem en aquests moments (balanç i 
valoració recíproca de la relació tinguda fins ara, i a ser possible 
resoldre si s’escau la situació a partir d’ara, per el curs vinent), la 
persona de contacte per aquestes gestions d’Eina és en Pau Cònsola. – 

https://meet.jit.si/Reuniotaulaeducacio


L’Emili es fa càrrec de contactar amb ell i organitzar una reunió amb ell, 
un cop ajustem les nostres agendes desprès del confinament. 

La Beatriz i el Juan; ens informen també de les activitats que fins ara 
han portat a terme amb les tutories dels treballs d’alumnes que han 
demanat propostes de projectes de la guia d’activitats:  IES Can 
Jofresa, IES Viladecavalls; IES Nicolau Copèrnic, Escola Martí,; escola 
Petit Estel i Escola Creixen Educació.- 

El Juan informa que els dos projectes un d’APP d’aplicació per mòbil i 
l’altre el disseny de la WEB de l’OAT., que ens diu que aquesta web, 
estan quasi al final del treball i per tant que molt aviat es podrà tenir 
aquesta eina operativa al servei de l’OAT i de la ciutadania.  

En Mario i en Martí, ens informen que la sol·licitud de subvenció que 
vàrem fer, segueix el seu curs i entenen que tindrem aviat resposta 
sembla que positiva. 

2.- L’Àngels, ens comenta que cal redactar les fitxes amb els nous projectes 
com a nova activitat que hem previst; un és el documental de les 
“Dones Azules”; 

En Martí ens explica el projecte que tenen previst que tenen 
pràcticament finalitzat i que parla de casos reals de persones afectades 
de “Pobresa Energètica”, també es compromet a tenir-ho enllestit en 
la propera reunió de la Taula Educació prevista per el dilluns dia 8/6,.- 
Així com totes les que les que ja teníem, que caldrà tornar a presentar 
amb la nova fitxa per aquest curs vinent que és diferent a la del curs a 
punt de finalitzar. Recordar que la data límit és el divendres dia 12/6. 

3.- S’informa a tots els assistents de la passada reunió telemàtica del 14/5, 
del grup de projectes de “Maleta Pedagògica”,  i es recorda que tenim 
de termini per la presentació de projectes per la maleta fins el mes de 
novembre d’enguany al CRP. 

4.- També s’informa (Àngels i Sònia), de la reunió del divendres dia 15/5, 
de les Dones d’Aigua. 

5.- L’Àngels proposa que elaborem una proposta de calendari per tot el curs 
vinent en el que mirem de sistematitzar les reunions de la Taula 
Educació un cop al mes amb les dates previstes de reunió. 

L’Emili diu que s’encarregarà de presentar una proposta de calendari, 
inicialment com a punt de partida subjecte als canvis que calgui, 
entenen que sobre aquesta proposta caldrà fer les modificacions i 
consideracions necessàries. 

Propera reunió de la Taula Educació, el dilluns dia 8 de juny de 
2020. 

 

 



 
 
 
 

 


