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 RESUM DE LA TAULA D’EDUCACIÓ PER AL PLENARI DEL 15 DE JULIOL DEL 2021

En primer lloc, destacar que l’OAT ja pot posar a disposició de les escoles un dels recursos 
amb els que vàrem estar treballant Taula d’Educació i Dones d’aigua: la Maleta de l’aigua.
El conjunt de jocs i llibres facilitaran als mestres organitzar i treballar els projectes que versin 
sobre l’aigua, a l’aula.

Des de l’últim plenari del mes de d’abril, les activitats mes destacables que s’han dut a terme 
des de  la Taula d’educació han estat:

1- El conte de “la princesa de l’aigua” per a 4 grups d’infantil (els dos P4 i els dos P5)  
de l’escola Ramon Pont a través de la cooperativa Eina. 
La valoració que n’ha fet Eina, és positiva.

2- Reunió presencial el dia 2/6 a Medi Ambient amb Begoña Linuesa, del serveis 
educatius de M.A.; Jordi Torredemer de Taigua; Àngels Tripiana i Emili Diaz de la Taula
Educació/OAT., i la Bea i Eva de la OAT., per continuar treballant amb la voluntat de 
posar en comú els actes i activitats educatives de, (Taigua, OAT/Taula Educació i 
Serveis educatius de Medi Ambient):

A la reunió es va acordar la fórmula d’inscripció de les activitats que oferim a les escoles des 
de la web de l’ajuntament. Tant les que realitza dones d’aigua, com les d’ enginyeria  sense 
fronteres o les del mateix Observatori, la inscripció es farà a través de Mediambient i des 
d’aquí es derivaran les demandes a cada entitat. TAIGUA seguirà fent-ho com fins ara.
A la reunió també es va parlar d’aprofitar el rebut de TAIGUA per fer pedagogia de l’aigua, 
posant en el envers de la factura alguna frase. No es va arribar a cap acord en aquest tema.

3- Participació a la reunió telemàtica de la XEST (Xarxa d’escoles sostenibles de 
Terrassa) per presentar la Maleta Pedagògica i convidar-los a participar de la Taula 
Educació
Tot i que la reunió va ser telemàtica, es van poder mostrar fotografies del seu contingut i va 
agradar molt.
La XEST està elaborant una web. Per penjar-hi material de suport a les escoles, i ens 
publicitarà la maleta de l’aigua.

4- S’ha incorporat la maleta de l’aigua a la proposta d’activitats educatives de la Web 
de l’Ajuntament de Terrassa i hem mantingut la resta que veníem oferint els cursos 
anteriors.
 Val a dir que la segona quinzena de setembre, ja hi ha una escola que ens l’ha sol·licitada.

5- Està en procés d’elaboració el document complert amb tota l’oferta d’activitats 
educatives que l’OAT oferirà el curs que ve a escoles i instituts i que es podrà 
consultar a la Web de l’Observatori.
 
Quedarà enllestit a finals d’aquest mes.

6- El dia 29 de juny es va dur a terme la última reunió del curs 2020-2021 de la taula 
d’educació.
Tot i que van excusar l’assistència els representants de les escoles , vàrem tenir una nova 
incorporació de l’Institut can Roca.

Com a ordre del dia, a més del que us acabem d’explicar volem destacar:
a- La campanya de sensibilització sobre el Mediambient i especialment de l’aigua 
que Enginyeries sense fronteres durà a terme a Terrassa i amb el qual col·laborarà la
taula d’educació .
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Aquesta campanya consta de les següents fases:

 Preparar una exposició amb 7 o 8 plafons on es par-li de mediambient, 
TAIGUA i el procés d’aigua pública a Terrassa, la gestió de l’aigua a 
Catalunya i amb la possibilitat de que dones d’aigua hi col·laborin amb 
continguts d’ ecofeminisme.

 Elaboració d’un díptic.
 Fer dos vídeos curts per sensibilitzar a la gent.
 Dur a terme un espectacle per al públic infantil i juvenil
 Explicar tota la campanya al canal terrassa

Tota aquesta campanya es començarà al més de novembre.

b-Seguiment del pressupost 2021:

Àmbit NCA/escoles PRESSUPO
ST

GASTA
T

RESTA

Desenvolupar activitats educatives (COVID o NO 
COVID) 

4.000 € 174
3.826

Millorar el banc de recursos per escoles. (materials,
publicacions, etc.) 

2.000 € 395
1.605

Posar en funcionament el Premi al millor treball de 
recerca.

0 €

Consolidar una xarxa d’escoles col·laboradores. 0 €

Desenvolupar un pla d’estudiants en pràctiques. 0 €

Preparar la oferta formativa pel curs 2021/2022. 200 € 200 0

Taula Rodona Perspectives locals del Pla 
Hidrològic Intergovernamental (Fase IX-PHI)

1.000 € 1000

Dia mundial de l'aigua 22 de març: campanya 
beure aigua de l'aixeta

2.000 € 2000 0

TOTAL 9.200 2.766 6.434

Els 6.434 euros que resten, s’invertiran en dur a terme les activitats educatives que     
demanin les escoles i que duu a terme la cooperativa Eina, en fer un duplicat de la 
maleta de jocs i ampliar el número de jocs (tenim en perspectiva, un joc de cartes que 
està dissenyant Enginyeries sense Fronteres i un joc de monopoli de L’aigua ).

Per acabar estem estudiant quina serà la millor manera de publicitar la Maleta de l’aigua, 
més enllà de la web de l’ajuntament. Des de La Taula d’educació pensem que cal aprofitar 
sinergies, i participar en aquelles reunions de coordinació que ja tenen establerts els mestres 
i professors al llarg del curs. També volem mirar la possibilitat de fer una presentació en un 
dels cafès pedagògics que organitza l’associació de mestres Alexandre Galí.

Per acabar, dir que està en marxa per un grup d’alumnes de L’Institut can Jofresa:
El treball de recerca tutelat:
"Estudi de viabilitat de la implementació de tecnologies
sostenibles: aiguamolls construïts a Catalunya"


