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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA OAT, TAIGUA i MEDI AMBIENT 2021

Sessió: ordinària 
Data: 2 de juny de 2021
Hora: 10:00 hores
Lloc: Medi ambient C/ pantà, 2a planta

Assistents:
Beatriz Escribano OAT
Àngels Tripiana Taula educació aigua
Emili Diaz Taula educació aigua
Jordi Torredemer TAIGUA
Begoña Linuesa Medi Ambient

Han excusat la seva absència:

Eva Nogueras Medi Ambient

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Ordre del dia

1. Benvinguda 

2. Activitats educatives curs 21-22

3. Format inscripcions activitats OAT i TAIGUA 21-22

4. Maletes pedagògiques aigua

5. Sensibilització a través de la factura de TAIGUA

Inici: 11:08 hores

1. Benvinguda 

Es dona la benvinguda als assistents

2.  Activitats Educatives curs 21-22

Es fa una breu valoració de les activitats d’aquest curs 20-21. Les proposades per l’OAT per
causa de la COVID i les mesures preventives adoptades per les escoles han tingut menys
demanada que el curs anterior. TAIGUA presenta el  resum de les activitats realitzades, han
participat 17 escoles i 1.467 alumnes, en el seu cas han mantingut la demanda dels cursos
anteriors.
El Servei d’educació té un nou aplicatiu per gestionar les activitats de la Guia per els centres
escolars. L’Àngels Tripiana comenta que ja s’han donat d’alta com a OAT i han actualitzat les
fitxes, l’únic que no poden modificar son les dates. La Begoña Linuesa comunicarà a l’Elena
Dinarés del Servei d’Educació que la inscripció de les activitats educatives de l’OAT es farà a
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través  del  formulari  propi  del  programa de Medi  A mbient  (  com la resta  d’activitats  que
ofereix el servei de medi ambient ).

S’inclourà a la web de medi ambient un apartat amb els 16 treballs de recerca.

Es proposa per el dia mundial de l’aigua del 2022 ( 22 de març ) fer una activitat conjunta,
tipus muntanya de garrafes d’aigua ( piràmide per metro cúbic ) i/o un contecontes a una
biblioteca explicant algun conte de la maleta i també tenir-ho present per la setmana del medi
ambient. També es valora fer  una activitat conjunta per explicar la factura de l’aigua.
El Jordi  Torredemer  ens explica que tenen una proposta de fer uns vídeos-píndoles amb
caire didàctic per treballar el tema de l’aigua a les escoles i a la ciutadania en general.

3. Format inscripcions activitats OAT i TAIGUA

TAIGUA manté el  seu format  d’inscripció.  OAT decideix  per  tal  d’unificar-ho amb la resta
d’activitats de medi ambient, fer les inscripcions a través del formulari del programa de medi
ambient. Un cop rebudes, la Begoña els hi farà arribar a cada contacte perquè puguin fer la
gestió posterior  amb l’escola :concretar  dia,  hora i  la resta d’informació necessària per el
desenvolupament de l’activitat.

4. Maletes pedagògiques
L’Emili Diaz i l’Àngels Tripiana  presenten les maletes pedagògiques que ha elaborat la Taula
d’educació de l’aigua. Consta de llibres per a diferents edats, jocs de taula i un gran joc tipus
oca.  Funcionarà  com a  sistema de prèstec a les escoles  que  ho sol.licitin,  la  sol.licitud
s’haurà de fer a la Eva Nogueras ( eva.nogueras@terrassa.cat) i les escoles l’hauran d’anar
a recollir i a tornar la seu de OAT ( provisionalment a la UPC).

Comenten que aquest recurs s’ampliarà amb llibres adreçats a nivells educatius superiors, a
secundària.

Al web de Medi Ambient es posarà la maleta a l’apartat de recursos educatius.

Es proposa que l’Emili i l’Àngels facin una primera presentació de les maletes a les escoles
de la XEST ( Xarxa d’escoles sostenibles de Terrassa ), s’enviarà l’enllaç a la reunió en linia
que es farà el proper divendres dia 4 de juny a les 12h. 

5.  Sensibilització a través de la factura de TAIGUA

La Beatriz Escribano proposa a la factura de l’aigua afegir consells sobre l’estalvi de l’aigua,
el Jordi Torredemer comenta que és complicat a la factura mateixa per el sistema informàtic
que s’utilitza. La Begoña Linuesa proposa de fer-ho als sobres, es valora com a una bona
opció que es tindrà en compte de cara a la nova contractació.

S’aixeca la sessió a les 11:30h de la qual s’estén aquesta acta.


