
  
 
 
  GRUP DE TREBALL TAULA D’EDUCACIÓ 

 www.oat.cat 
 
 

PLA DE TREBALL I PRESSUPOST 2022 
 

 
1. Activitats a les escoles: 

 
-El conte de la princesa de l’aigua 
 Ha estat l’activitat amb més demanda per al curs 2021/2022 a les escoles . Un total 
de 42 grups d’infantil I primària l’han sol.licitat. D’aquestes, 9 s’estan duent  a terme 
de setembre a desembre estan incloses en el pressupost del 2021 I la resta el primer 
I segon trimeste del 2022. 
Aquesta activitat va acompanyada de l’exposició “Té gènere l’aigua”. 
 
Si mantenim el mateix nombre d’activitats pel 2022 calculem un pressupost de 
3.400€ 
 
-El tast d’aigua 
Pensem que és una activitat a promoure ja que només l’ha sol.licitat una escola. Fins 
ara ha estat una activitat sense cost, ja que es duu a terme amb persones de l’OAT. 
Caldria veure si podem tenir monitoratge disponible per fer-los formació I així arribar 
a més escoles I instituts. 
Evidentment, en aquest cas s’hauria de pressupostar 
 
-Ofegada pels deutes , L’excursió al cugulló de Sallent I el documental las 
damas Azules- 
 
Son activitats sense cost que no han tingut demanda per al curs 2021/2022 I caldrà 
veure com les posem promocionar. 
 

2. Ampliació de recursos per a les escoles: 
 
A proposta de la Taula d’educació, a la maleta de l’aigua hi falten jocs per a infantil. 
Hi la la proposta, d’el.laborar un mémori i també un monopoli de l’aigua per als 
més grans. 
 
Pressupostem uns 2.500 euros per aquests recursos  
 
 

3. Preparació de l’oferta formativa I presentació: 
 
Tal I com s’ha vingut fent els darrers anys, es reuneix tota l’oferta formativa I es fa un 
disseny seguint el llibre d’estil de l’OAT, per tal de fer-la arribar a escoles, instuts I 
Universitat. 
 
Pressupost  500€ 
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PRESSUPOST 2022  

  

CONCEPTE PRESSUPOST 

Activitats a les escoles 3400 

Ampliació de recursos educatius 2500 

Prep. i presentació de l'oferta formativa 500 

TOTAL 6400 
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