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Acta Reunió Taula Educació 11/12/2020   (Telemàtica) 
 
Assistents:  Txus de Miguel-Centre Recerca Pedagògica BCN i MAPID/ Àngels-
Dones d’Aigua i OAT,/ Emili -Taula de l’Aigua i OAT/ Bea -Càtedra Unesco i 
Vicepresidenta OAT/ Sonia -Taula de l’aigua i Dones d’Aigua; Adelmai -Escola 
Creixen Terrassa/, Marti Kubesch - ESF.,/ i Marius –IES-Ègara.   
https://meet.jit.si/Reuniotaulaeducacio 
   
Hora:  18:00 hores. 
 
Segons el següent ordre del dia  de la convocatòria: 
 

• 1) Fer recordatori de l’acta reunió última del 8/6/20, de la que a tots els 
presents a la reunió se’ls va enviar.  

• 2), Recordar també que la proposta de reunió del 29/6/20, va quedar 
ajornada. 

• 3), Situació activitats per efecte del COVID-19, suspeses des de el mes 
de març d’enguany. 

• 4), Informar de la Proposta de Memòria-Programa d’activitats curs 20-
21 de l’OAT. 

• 5), Explicació Grup de treball, “estat actual de la Maleta Pedagògica” –
treballs finals de tancament- 

• 6), Repensar noves formes i continguts desprès del confinament (nova 
normalitat). 

• 7), Com podem ampliar aquest espai de participació amb les escoles 
(Web OAT, i altres xarxes de comunicació)??.  

• 8), Debat per l’elaboració de calendari de reunions de la Taula curs 
2020/2021. ¿¿Que contempli la màxima assistència possible??. 

• 9), Informar del pressupost de les activitats educatives OAT, per aquest 
curs 20/21. 

• 10), Cal pensar canviar el nom?, exemple: Taula de la Pedagogia de 
l’Aigua, o Taula per la Pedagogia de la Nova Cultura de l’Aigua. Ho 
anem pensant!!. 

 

1),i 2), - Es fa una breu explicació de l’Acta anterior, de data 8/6/20, com a punt de 
partida, doncs ja fa 6 mesos d’aquella reunió. 

3), - En aquest punt l’Àngels informa fent un breu resum de la situació i la relació de 
les activitats educatives ofertades i compromeses amb les escoles, que per causa de 
la COVID-19, han quedat suspeses des de mitjans de març d’enguany fins ara, i que 
tot fa pensar que potser fins a finals del primer trimestre de l’any vinent, no es 
podran reprendre aquestes activitats als centres educatius que els han sol·licitat. No 
obstant aquesta adversitat, la valoració que fem en relació a l’interès de les escoles 
per les activitats ofertades és força satisfactòria. 

En aquests moments ja s’han posat en contacte amb nosaltres, 5 escoles  i 1 institut, 
per tal de poder dur a terme les activitats escollides al llarg del segon i tercer 
trimestre d’aquest curs 20/21. 

4), -  La Bea, ens informa àmpliament dels continguts de la nova proposta d’activitats  
educatives i Treballs de Recerca de l’OAT-Taula Educació, previst per aquest curs 
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2020/2021, i que estan a disposició de tots els centres educatius de la ciutat, a 
través de la Guia d’Activitats dels Serveis Educatius del PAME., com també 
properament estarà penjada a la web de l’OAT. 

5), - La Sònia i l’Àngels, ens fan una detallada explicació de l’estat final que es troba 
la “Maleta Pedagògica”. Aquesta eina a la que s’ha posat molt d’esforç i il·lusió, i a la 
que en la seva construcció, crec que cal dir-ho! s’han esmerçat moltes hores i talent 
creatiu per part del grup de dones que han intervingut en la seva gestació. Pensem 
que passat festes o sigui a finals de gener 2021, podrem fer la presentació i la 
podrem posar a disposició dels centres educatius de la ciutat, per tant tindrem un 
altre recurs pedagògic sobre temàtiques de la Nova Cultura de l’Aigua. 

6) i 7), -  En aquest dos punts, expressem la proposta i necessitat de repensar en la 
mesura del possible de quina manera podem ampliar aquest espai de participació en 
el que fins ara trobem a faltar més participació d’escoles de la ciutat, tots som 
conscients i coneixedors de la situació en general i en aquests moment de pandèmia 
en particular, que els professors dels centres educatius estan suportant,  treballant 
en condicions precàries i sota molta pressió, el que fa que només puguin atendre i 
gestionar les qüestions prioritàries del dia a dia. Per tant s’entén que això no ajuda 
gens ni mica a poder destinar temps per resoldre aquesta necessitat, no obstant tots 
els presents ens emplacem per anar pensant formes per dinamitzar amb més 
presència aquest espai. 

8), - Es planteja la possibilitat d’elaborar un calendari de reunions per aquest curs 
2020/2021, per això proposem passar l’aplicació de Doodle, amb la finalitat de que 
cadascun dels presents digui la data que més bé li vagi per exemple; - un cop cada 
dos mesos de forma estable?. 

9), - S’informa que el pressupost per les activitats educatives de l’OAT per aquest 
curs 20/21, està al voltant dels 6.900,00 euros, quantitat aquesta que tenint en 
compte les retallades que per l’actual situació epidemiològica, l’equip de govern 
municipal ha fet, i el temor inicialment de veure que podia afectar a les partides en 
general de l’OAT, ens permet dir que hem pogut assegurar aquesta quantitat que 
inicialment perillava, la part més important està destinada al cost de la Maleta 
Pedagògica. 

10), -  Proposem que entre totes pensem la possibilitat de canviar el nom de la Taula 
Educació, - fent propostes de noms possibles?., en la línia per exemple: “Taula per 
la Nova Cultura de l’Aigua”, o qualsevol altre que us vingui al cap. 

En l’apartat de preguntes, Informem de la proposta de realitzar una xerrada 
conferència per part d’una persona entesa en temes d’APS-Serveis Comunitaris, 
dintre del primer trimestre del 2021., xerrada aquesta adreçada als equips docents 
de les escoles de la ciutat, l’Àngels farà gestions per contactar amb una persona que 
ella coneix que podria fer la xerrada. 

Sense res més que comentar, donem la reunió per tancada a les 20:30 hores. 


