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 Acta de la reunió de la Taula d’Educació

Dia: 19 de febrer de 2021
Hora: 12:00h
Lloc: Via Telemàtica

Assistents:
Emili, Bea, Sonia, Martí , Emili, Àngels, Adelmai, Xus, Begoña, Eva, Mario.

Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior
2. Maleta pedagògica.
3. Activitats compromeses en les escoles.
4. Reunió amb Ajuntament 01 febrer a Mediambient.
5. Activitat APS Conferenciant.
6. Precs i preguntes

-  Activitats escoles dia Mundial de l’aigua dia 22 de març.
 -  Presentació Joc de l’Aigua
 - Coordinació activitats educatives OAT i activitats Taigua

1. Aprovació acta anterior

2. Maleta pedagògica:  
El dia 5 de març hi ha prevista reunió del grup de persones que treballen en
la  Maleta  per  acabar  de  donar  el  vistiplau  del  disseny  del  Fanzine  que
prepara Synúsia amb els textos que vam escriure en el grup. 
Dins  la  maleta  va el  Joc  de  l’aigua  que ja  tenim acabat  i  potser  es  pot
presentar abans que la maleta i  fer-ho el  22 de març i  aprofitar per a fer
divulgació dels valors de la NCA.
Des  de  l’OAT  (amb  Canal  Terrassa)  s’està  fent  un  vídeo  de  3’  per  a
campanya consum de l’aixeta i  podríem fer  fotos sobre la maleta i  fer-ne
difusió a totes les escoles a través de la d’Educació Ajuntament Terrassa.
L’Eva demana que fem algunes fotos de les voluntàries que hi ha al darrera
de la Maleta. 
Possibilitat  de  fer  conèixer  la  maleta  en  la  reunió  dels  caps  d’estudi  i/o
directors d’escoles de primària i instituts (1er i  2on ESO) i lligar-ho amb el
CRP Terrassa.
La Begoña explica que han fet reunió APS de l’Espai xarxa escoles Terrassa-
on es podria donar a conèixer la maleta. 
La Begoña proposa que Mediambient centralitzi la comanda de les activitats
de , donades les dificultats que presenta  la Guia Educativa a l’hora de fer
inscripcions.

3. Activitats compromeses en les escoles. Tenim demanades 20 activitats . 
Diferents escoles han demanat l’Exposició i el Conte de l’aigua. Està tot en 
stand-by pel Covid excepte l’exposició “Té gènere l’aigua?” que hem dut a 
l’INS Can Roca junt amb uns PTT amb els quals l’ha pogut treballar el 
professorat i ara està en quarantena.



 Observatori de l’aigua de Terrassa TAULA-EDUCACIÓ
 www.oat.cat

4. Resum de la reunió amb Ajuntament de l’1 de febrer a Medi Ambient. 
Objectiu : fer una coordinació entre OAT i Taigua quant a activitats 
educatives. A la festa del Mediambient treballarem juntes. Els portals webs i 
comunicació també han d’anar en aquest línia. La idea és crear sinergies i 
que les escoles vegin que totes anem a una amb uns objectius comuns. Aquí
està un dels punts claus que és el que diem coproduir. 

5. Activitat APS –Projecte Aprenentatge i Servei-. Ara és obligatori fer aquesta 
activitat educativa i hi ha escoles molt perdudes. Voldríem fer una 
conferència sobre el tema amb idea de fer propostes al voltant del tema de 
l’aigua. La Charo Valle no podria abans del maig. Podríem connectar amb la 
Mariona Graell d’aquí Terrassa. Hi ha pressupost de l’OAT. Potser l’Àngela 
Arroyo seria una bona candidata per conèixer més la pràctica. Hauríem de 
saber quin seria el millor moment per a organitzar-la i que el professorat hi 
pugui assistir.

6. Precs i preguntes:
Enginyers  Sense  Fronterres  (ESF)  –:  Els  hi  han  aprovat  un  Projecte
d’activitats  sensibilització  sobre  temes  aigua  (Difusió  DDHH  al  món  i  a
Terrassa. Díptic amb rebut de l’aigua, 2 càpsules de vídeo, etc) . El Martí ens
explica que ja han treballat amb diversos ajuntament i operadores d’aigua de
Mataró i altres i Terrassa seria el primer municipi que , a més , compta amb
un OAT.  Creiem molt  oportú  que es  presenti  projecte ESF a l’OAT,  a la
Permanent i mirar d’aprofitar sinergies, prèvia reunió amb l’Anna Crispi.
Àngels: Es van aprovar 2000 euros per renovar recursos educatius en temes
aigua.
Sònia:  quan  a  propostes  de  futur  a  treballar,  recorda  que  vam  parlar  d’
Organitzar un Joc de Rol en relació a l’aigua i la possibilitat de construir un
calendari (cada mes un dibuix i una mica d’escrit en relació als principis que
han de guiar la gestió de l’aigua, i convocar un concurs per tal que l’alumnat
pugui fer els dibuixos, a l’estil del que vam fer amb el logo de l’OAT).

Propera reunió: farem un doodle per la setmana d’abans del 22.


