INFORME A PRESENTAR A LA PERMANENT DE L’OAT.,
Reunió dimarts dia 28/6/2022.
D’acord amb el que es va establir ahir dia 28/6, en la reunió ordinària de la Permanent
de l’OAT, l’Àngels i l’Emili en qualitat de representants i portaveus del grup de treball de
la Taula Educació, us avancem i lliurem aquest informe-resum de les activitats i les
tasques portades a terme en els últims tres mesos d’ abril, maig i juny d’enguany, que
serviran de base per informar en la propera plenària de l’OAT, a celebrar el proper
dijous dia 14 de juliol d’enguany.
Resum de les activitats:

(1),- Un cop feta l’entrega del duplicat de les Maletes Pedagògiques, en dipòsit
a la directora Maria Gental de la Xarxa de Biblioteques de la ciutat, ella ens va comunicar
a través d’un email, “dient-nos”; que van establir en la reunió que ella va tenir el dia 6
d'abril a les 16h a la Biblioteca Central amb la resta de directores de la xarxa de
biblioteques, la programació següent: ......
Bon dia Àngels i Emili,
Ja vaig rebre l'exposició i també en reunió amb els directors de les biblioteques la
setmana passada, vam establir la rotació dels materials (maletes), per començar a
caminar amb la difusió i coneixement del bon ús de l'aigua.
Ens va semblar que estaria molt bé si poguéssiu venir a la propera reunió que tenim
totes les direccions i així ens coneixeu a totes i podeu presentar, de primera mà, tots els
materials: exposició, maleta i joc.
I així ja fem la programació que en principi seria un mes a cada biblioteca:
 maig bd3
 juny bd2
 juliol bct
 setembre bd6
 octubre bd5
 novembre bd4

I pactar, també, el dia del tret de sortida a la bd3 amb la presentació, notícia, nota de
premsa, convidar a regidora....
Us aniria bé, doncs?
Ja em dieu i moltíssimes gràcies per tot!
El passat dijous dia 19/5 per la tarda, vàrem fer la presentació del duplicat del joc de
maletes pedagògiques de l’aigua, a la Biblioteca BD3 de Can Palet, maletes que deixem
de forma permanent a la Xarxa de Biblioteques de Terrassa, en aquest acte van estar

presents la Maria Gental (directora de la xarxa de biblioteques), la regidora d’educació
Teresa Ciurana, Paco Rodriguez (vicepresident de l’OAT.), l’Angels, la Sònia i l’Emili
(membres de la Taula Educació), i altres persones, Amb una programació fins a finals
d’any, de fer rodar les maletes per les diferents biblioteques de districte, així mateix
també tenen l’exposició rodant per la xarxa de biblioteques. (Aquest acte, va ser gravat
per els serveis de comunicació de la Xarxa de Biblioteques).
(2).- També Informar-vos que estem treballant en la construcció de dos nous
jocs, (un Memory i un dòmino), en aquest treball comptem amb la col·laboració de la
Laura d’una Coop.de disseny, estem en una fase força avançada, en la nostra propera
reunió bimensual de Taula Educació prevista per el proper dijous dia 7/7, hem convocat
a la dissenyadora per que ens informi del grau d’avanç de construcció dels jocs, en
l’apartat de disseny, un cop aquesta fase estigui enllestida, passarem a la fase de taller
per fer i acabar la construcció dels jocs.

(3),- Durant el transcurs del matí de la jornada de cloenda de la setmana del Medi
Ambient del passat diumenge dia 12 de juny, vàrem fer l’entrega de premis del:
1r.Concurs de relats curts de l’OAT.,....va ser un acte lúdic i força ben dinamitzat,
totes les premiades varen estar presents a l’acte, com també van ser-hi la representació
dels equips docents de les escoles que van participar.
En aquest acte públic, totes les premiades van rebre els diplomes corresponents així
com uns lots amb continguts de marchandising de Taigua (que aprofitem per dir que
van col·laborar molt estretament amb l’organització i amb l’entrega de premis), i també
vàrem incorporar marchandising de l’OAT.,
Així mateix totes les alumnes que van presentar relats breus (uns 20 en total), van rebre
un certificat d’haver participat en el concurs; així mateix també les escoles que han
participat, han rebut uns lots de llibres de temàtiques relatives amb l’aigua, per el fons
bibliogràfic de l’escola.
La valoració que fem com a Taula Educació d’aquest acte és força positiva, doncs durant
tot el matí vàrem estar rebem visites en la nostra carpa instal·lada, de veïnes i veïns
que s’apropaven per demanar informació i conèixer l’OAT., en les seves diverses
funcions i objectius, que entenem va ser una forma molt positiva per visibilitzar-nos i
donar-nos a conèixer.
Text que vem redactar per anar a les escoles per animar a les direccions i caps
d’estudi dels centres a que participin en el concurs.
Presentació que vem fer a les escoles per promoure i activar la seva participació:
Un dels objectius pels qual estem treballant des de la Taula d’Educació, és fer present
en els currículums escolars l’aigua com a bé comú.
Volem que els nens i joves siguin conscients que han de tenir cura d’aquest bé tan
preuat i bàsic per a la vida i pensem que l’escola ho ha de tenir com a un dels objectius
a aconseguir amb el seu alumnat.
Així doncs, us animem a posar fil a l’agulla i a participar amb els vostres contes, històries,
relats al concurs. Teniu del 14 de Març al 30 d’abril per fer-nos-els arribar.

Les escoles que van participar, varen ser: ( l’Escola Andersen, l’Escola Creixen, l’Escola
Ramón Pont, i l’IES Can Roca), Segons les bases del concurs, el jurat format per
persones de l’OAT. i d’EsF., van escollir per grups d’edat, 3 primers premis (de 8 a 10,
de 10 a 12, i de 12 a 14 anys), i un accèssit, quedant desert per falta de presentació de
relats el grup d’edat de 14-16 anys.
També informar-vos que com cada any, hem revisat i actualitzat el nostre programa
d’activitats educatives, incorporat en la guia d’activitats dels serveis d’educació
municipals, aquesta nova oferta del concurs de relats breus per el curs vinent any 22/23,
que esperem atenent-nos a la bona acollida que ha tingut aquest primer any, fer-ho i
repetir-ho els anys vinents.

Res més!, aquests són els punts mes rellevants a explicar-vos.
Àngels i emili
(Taula Educació-OAT)

