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 Acta de la reunió del GRUP:  TAULA EDUCACIÓ. 

Dia: Dimecres 26/01/2022
Hora: 18:30 hores
Lloc: Via Telemàtica
Accés: htpps://meet.jit.si...

Assistents:

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

Ordre del dia: 

1. Informar i donar per bona l’acta anterior del dia 17/11/21
2. Informar del calendari d’activitats a les escoles.
3. Activitats de la Taula, per aquest any 2022.
4. Informar de la reunió mantinguda amb la directora de la Xarxa de 

Biblioteques de Terrassa, la Sra. Maria Gental, el passat 20/12/21, a la
BCT.  

5. Proposta de nous jocs (Adelmai i Montse González).
6. Sobrevinguts; informar sobre la proposta d’organitzar un concurs de 

relats breus.
7. Precs i preguntes.

1. De forma breu parlem i donem el vistiplau a l’Acta del dia 
17/11/21.

2. L’Àngels informa de l’estat i situació actual de les activitats a les 
escoles ja programades i segons el calendari establert, tant del 
compte, l’exposició i també de les peticions que comencen a fer-
se del joc de maletes de l’aigua, com a nou recurs que ja s’ha 
posat a disposició de la comunitat educativa de la ciutat. Un total 
de 42 sessions del conte de “la princesa de l’aigua”, es faran fins 
el me de juny i l’exposició “té gènere l’aigua” circularà per un total 
de 17 escoles i institut.

3. L’Àngels també ens informa de les activitats programades per 
aquest any 2022, i que estan recollides en el pressupost assignat 
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per aquest any 2022 a les activitats educatives de la Taula 
Educació. (es poden consultar a la web de l’OAT.). 

4. També s’informa de la reunió que vàrem tenir (l’Àngels i l’Emili), 
amb la directora de la Xarxa de Biblioteques Públiques de 
Terrassa, la Sra. Maria Gental, el passat 20/12/2021, a la que li 
vam presentar aquest recurs pedagògic de les Maletes de l’Aigua,
informant-la de que en aquests moments ja està circulant per 
centres educatius de la ciutat. Li vam explicar que estem fent un 
duplicat del joc, pensant en la possibilitat de que altres entitats de 
la ciutat com es ara les biblioteques , en poguessin també 
disposar. 

Vam veure que tenia una molt bona acceptació per part de la 
Maria Gental, manifestant-nos amb molt d’interès que tant aviat 
com la tinguessin  la incorporarien en la programació d’activitats 
de la Xarxa de Biblioteques. Ells es farien responsables del 
seguiment i de fer-la circular, així com de la possibilitat d’introduir 
algun taller sobre temes d’aigua.
També assumirien les despeses/cost que es produïssin.
Per tot plegat ens vàrem emplaçar a tornar-nos a veure així que 
tinguéssim aquest duplicat de les maletes i posar en marxa el 
recurs.  

5. PROPOSTES JOCS (INFANTIL) MALETA AIGUA - Memory 
game (Memory aigua) 

L’Adelmai de l’escola Creixen, ens presenta la proposta de joc, 
que com escola han elaborat, i amb la descripció que a 
continuació donem:
 
El joc comença regirant les cartes i repartint-les a l'atzar damunt 
una taula amb les figures cap avall de tal manera que no sigui 
possible veure la imatge que es troba en elles. 
Un jugador o jugadora escull dues cartes, si son iguals, se les 
queda i té dret a escollir altres dos; si son diferents les torna a 
col·locar una altra vegada de cap per avall en el mateix lloc i 
procura recordar quines cartes eren, cedint el torn a un altre 
jugador. 
El següent jugador o jugadora selecciona una altra vegada dues 
cartes, amb l'avantatge que si recorda bé la posició́ de les figures 
anteriors que van sortir al seus companys o companyes de joc 
podran aprofitar-se'n a l'hora d'intentar fer les parelles. 
Guanya el jugador o jugadora que aconsegueixi més parelles de 
cartes. Aquest joc es pot jugar amb dos o més participants. 
Proposo fer un Memory de 30 cartes que serien 15 imatges. La 
mida de cada carta l’hauríem de determinar en cartró́ dur. Els 
revés de les cartes han de ser tots igual. 
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La Montse de l’IES Can Roca; proposa elaborar i/o construir un joc
del Monopoli, basat en els ODS., i adreçats a temes de la NCA., i del
cicle  integral  de  l’aigua.  El  Martí  d’ESF  s’ofereix  a  ajudar  en
l’elaboració del joc.

6. En aquest punt de sobrevinguts; en Martí  Kübesch, ens recorda
que tenim a la nostra disposició l’exposició que ells com a ESF,
han deixat en els Serveis Educatius de Medi Ambient.

També es fa la proposta i  exposició d’organitzar un concurs de
“micro-relats  o  relats  breus  de  l’OAT.,  adreçat  a  que  puguin
participar alumnes de les escoles de Terrassa, des de els 8 als 17
anys, amb 4 grups d’edat, dels cicles de Primària i Secundària. 
Establirem  unes  bases  del  concurs  en  la  que  s’indicaran  les
normes per poder participar. Tota la informació estarà publicada
en la web de l’OAT., i les dates i fases d’elaboració, presentació i
resultat dels premiats i premis a donar, serà comunicada de forma
adient. 

7. Es  proposa  i  s’accepta  que  les  properes  reunions  del  grup,
segons el calendari que vàrem elaborar el 17/11/21,  canviar de
dia o sigui que les farem els propers dijous dies 17/3, i 19/5 i el
7/7.

També s’informa de la baixa en el grup de la Taula, d’en Mario
Vendrell de l’IES. Ègara, a petició expressa del mateix.

Donem per finalitzada la reunió a les 20:00 hores del dimecres dia 26 de 
gener del 2022.


