
RESUM DE LA REUNIÓ PER PARLAR DE LA MALETA DE
L’AIGUA

DATA: dilluns dia 18/10, a les 10:30 hores matí
Lloc: ESCOLA CREIXEN, carrer Sant Pere.
ASSISTENTS: l'Àngels i l'Emili (Taula d’educació)

l'Adelmai ( l'escola Creixen).

TEMES TRACTATS: - Valoració de la maleta
- Lloc de dipòsit de la maleta durant el curs
- Protocol de recollida per part de les escoles
- Altres

ACORDS:

Abans de res volem destacar la plena disponibilitat  i l’actitud
col·laborativa de la direcció de l'escola Creixen, (per part de la
directora en Maite Márquez i l'Adelmai),  disponibilitat en tot el que
te de compromís amb la Taula Educació i els projectes que
desenvolupem.

Arran d'una conversa prèvia, en el sentit, que estem cercant un lloc
definitiu com a dipòsit permanent de custòdia de les Maletes, la
directora de l'escola, ens proposa de tenir-la en la seva escola.

Previ a aquests acords, l'Escola Creixen, durant l'última quinzena de
setembre d'enguany, ha fet el treball inicial de testatge i posta en
pràctica amb els alumnes durant 15 dies, com a prova del contingut
de les maletes i del joc de l'aigua, ens han fet arribar un document
amb la seva valoració com informe,  entenem que ens és de molta
utilitat aquest treball i seguiment que han fet, doncs a nosaltres ens
permet veure els punts forts i febles del contingut de les maletes en
el sentit de millores permanents que en aquesta primera prova ens
a permès contrastar.

● En quan a la maleta, han trobat que la presentació engresca
molt a l’alumnat (factor sorpresa : que hi haurà dins?). Molt
adient pels cicles mitjà i superior. Falta material per infantil. Els
libres per infantil, no els poden manipular l’alumnat ja que son
delicats, ni els puzles ni els jocs son per a ells. L’Adelmai fa



propostes de jocs per a infantil (mémori).

● Establim d'acord amb la proposta feta, un cop parlat amb
l'Edelmai, deixar les Maletes de l'Aigua a l'Escola Creixen.

● L'Adelmai en qualitat de representant de l'escola, serà l'enllaç,
en aquest sentit, ens emplacem per establir trobades
periòdiques, i comunicació permanent per conèixer l'estat de
les maletes, i altres particularitats.

● Quan hi hagin peticions per part d'altres escoles, l'OAT,
comunicarà a l'Edelmai a través de correu electrònic o trucada
telefònica, la sol·licitud amb totes les dades necessàries de
l'escola peticionària.(nom de l'escola, persona de contacte que
passarà a recollir les maletes;  dia i hora de la
recollida;  durada del temps de tinència de les maletes o sigui
15 dies; etc.). 
 

● Caldrà modificar la web de l’OAT., on posa que la maleta s’ha
de recollir a l’UPC.

● Acordem fer una reunió de la Taula d’Educació, el proper 17
de novembre a les 6 de la tarda, a la mateixa escola Creixen,
en la que entre altres qüestions es valorarà el funcionament
del préstec.
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