
Acta Reunió Taula Educació  
 
Assistents: Txus-Centre Recerca Pedagògica BCN i MAPID/Àngels-Dones 
d’Aigua i OAT/Emili-Taula de l’Aigua i OAT/Bea-Cátedra Unesco i OAT/Juan 
–Taula de l’aigua i OAT/Sonia-Taula de l’aigua i Dones d’Aigua. 
 
Lloc: https://meet.jit.si/Reuniotaulaeducacio    (es fa telemàticament) 
 
Data: 08/06/2020   
   
Ordre del dia: 
 
1)Fitxes Activitats programades  per la Guia educativa de Terrassa. 
Informació de la situació dels calendaris per motiu del Covid19. Contacte 
amb Gemma Massip de Prou Sal. 
 
2)Informar sobre la disponibilitat d'Eina per a assumir les tasques que la 
Taula li encarregui. 
 
3)Tema pressupost OAT per activitats Taula Educació. Encaix de les 
retallades i plantejament de limitar les escoles a les que podrem oferir les 
activitats. 
 
4)Maleta pedagògica. Informar que de moment ens centrarem en una per 
primària tot i que més endavant fóra bó crear-ne una per a secundària. 
5)Plantejament de trobades pel proper curs. 
 
Acords: 
 
1)Expliquem que com a Taula Educació hem passat 6 fitxes d’activitats per 
la guia pedagògica d’Ensenyament de Terrassa, 3 amb la col.laboració de 
Dones d’aigua, 1 d’ESF, 1 de Prou Sal i 1 de la Càtedra Unesco. 
 
Sonia explica que ha contactat amb la Gemma Massip de Prou Sal per 
establir la possibilitat de formar una persona que fés l’activitat de sortida a 
Sallent –tema runam i contaminació aqüífers-, en cas de que la demanda es 
disparés com ens ha passat amb el conte de la Princesa de l’aigua i 
l’exposició itinerant de Dones d’aigua. Sempre tenint en compte les 
limitacions pressupostàries i la incertesa amb la que encarem el proper curs 
degut al Covid19. 
 
2)Resumim que de la reunió amb Eina que vam tenir com a Taula Educació 
podem concloure: 
 
Hem pogut tramitar la facturació per activitats fetes al gener i febrer de 
2020 i que estava pendent un cop rebuda i comprovada la factura. 
Dels problemes en que ens vam trobar a l’hora d’executar les activitats 
contractades, en Pau, ens explica els desencontres entre Eina i les 
treballadores contractades i es disculpa. Acordem que hem de millorar les 
vies de comunicació. 
En Pau ens confirma la disponibilitat per a assumir les activitats que els 
vulguem encarregar de cara al proper curs. 

https://meet.jit.si/Reuniotaulaeducacio


3) El Juan ens explica que l’Ajuntament està retallant el pressupost per 
totes bandes i el de l’OAT no és una excepció. Aquest darrer any hem 
comptat amb un pressupost d’uns 5000 euros per materials. Ell compta que 
podem negociar uns 4000 euros per la conformació de la Maleta 
Pedagògica, però que la facturació que vulguem sigui executada i pagada 
està sotmesa a presentar-se a l’Ajuntament abans del mes de novembre, 
sinó quedaria penjada. 1000 euros serien per l’activitat d’ESF sobre la 
Pobresa Energètica i el Dret Humà a l’Aigua i la revisió del PDF confeccionat 
per la Bea amb les activitats de l’OAT, que aquest any seria molt inferior als 
500 del darrer exercici, perquè es pot aprofitar el mateix disseny, i només 
caldria canviar el text una mica. 
 
La Sonia confirma que Elena Dinarès, d’Ensenyament ja ha confirmat que 
fins el 2021 no hi haurà presencialitat a nivell d’activitats de la Guia.  
La Bea proposa  la idea de fer algunes activitats com a presentacions online, 
per exemple teatralitzant el Conte la Princesa de l’Aigua i dinamitzant el 
debat de la pel·lícula Las Damas Azules. Quedem en parlar-ho amb Dones 
d’Aigua tot i que l’Àngels expressa les possibles dificultats pels tempos i pels 
drets d’autor. 
 
4) Resumim que la Maleta Pedagògica ja està en marxa. Hi col·laboren 
Llibreria Synussia, ESF i Dones d’Aigua. L’Àngels explica que hem decidit 
uns àmbits sobre els que volem tractar en la maleta:  
  
  Cicle de l’aigua  “De la natura a l’aixeta” 
  Dret humà a l’aigua. 
  L’aigua com a bé escàs i l’excés de plàstic ocasionat per l’aigua    
embotellada 
  Les fonts de Terrassa 
 
Sonia explica que Synussia té un llistat de 10 llibres i hem de fer una tria i 
preparar un material que acompanyi els llibres a la maleta. Tenim pendent 
que ESF ens faci una valoració d’un joc de l’Oca  de 2x2 metres que 
podríem incorporar a la maleta i més endavant mirar de fer-ne un de similar 
adaptat a la nostra ciutat. 
L’Àngels afegeix que estem en procés d’escollir uns quants jocs basant-nos 
en un blog que vam trobar d’una escola de Castelló, que tenia puzles, un 
trivial, un pictionary i altres cosetes. 
 
El Juan ens parla de la Júlia , una estudiant de l’INS Nicolau Copèrnic que 
treballa una app sobre les fonts de Terrassa i que està molt engrescada en 
el tema i potser col·laboraria amb la Taula Educació. La convidarem a la 
propera convocatòria.  
 
La Bea intentarà poder tenir per la propera reunió de la Taula, el PDF de les 
activitats per poder presentar-ho als mestres, tot i que ho veu força difícil. 
 
5) Ens emplacem pel dia 29 de juny a les 18h amb la idea que el 
professorat pugui participar amb nosaltres, un cop ja finalitzat el curs, i ens 
puguin alertar sobre el calendari escolar, de manera que nosaltres puguem 
calendaritzar millor les nostres activitats i adapatar-les als centres 
educatius. 



 


