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Acta del GRUP EDUCACIÓ DE L’OAT

Dia: Dijous 13/10/2022
Hora: 18:00 hores
Lloc: Escola Creixen, carrer Sant Pere, núm: 36

 
Assisteixen: Àngels, Emili, Sonia de l’OAT, Adelmai de l’Escola Creixen, Teresa Rodríguez de
l’Institut  Escola Pere Viver, Aura Vidal d’(EsF), Laura Soriano,  dissenyadora, de (La Natural
Comunicació), s’incorpora a les 19:00 hores la Beatriz Escribano (membre del grup d’Educació i
presidenta de l’OAT.

Excusen la  seva  presència  a  la  reunió:  Begoña  Linuesa,  dels  Serveis  Educatius  de  Medi
Ambient i Montse González, de l’INS Can Roca.

Ordre del dia  :  

1) Presentació  per  part  de la  Dissenyadora dels  jocs:  Incorporació  Memory,  dòminos  i  nova
versió reforçada dels trencaclosques a la maleta de l’aigua.

2)  Calendari activitats a les escoles.

3) Informar de la nostra presència a la presentació de la jornada Informativa d’inici de curs 2022-
23. el passat dimecres dia 14 de setembre a les 6 de la tarda a la Seu d’Ègara, en que se’ns va
fer un tastet de les activitats de la Guia Educativa, incloses en la Guia d’Activitats dels Serveis
Educatius Municipals. (hem demanat incorporar a la Guia el nostre “Concurs de relats breus” per
aquest curs 2022-23) .

4) Calendari de reunions del nostre Grup pel proper curs.

5) Objectius activats del Grup Educació
.
6) Informar de l’acord pres en l’últim Plenari de l’OAT sobre el canvi de tractament del nostre grup.

7) Preguntes i suggeriments varis.

ACTA

1) La Laura ens presenta els nous jocs. Hi ha hagut una errada en l’entrega del dòmino i està
en impremta i en breu el podrem passar a recollir. Li demanem pressupost aproximat per
l’Aiguapoli en funció d’unes directrius de mides I número de targetes. 

L’Emili  parlarà  amb  el  gerent  de  Taigua  per  tantejar  la  possibilitat  de  tenir  fons  de
finançament per part de Taigua.
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2) L’Àngels explica les activitats , anunciades a la guia, que han demanat les escoles . Aquest
any comencen a demanar el Tast d’aigua. Quant al conte de la Princesa ha baixat una mica
la demanda.

S’adjunta a continuació el Calendari d’activitats a les escoles per aquest curs 2022-2023, ja
compromès:

ACTIVITATS EDUCATIVES OAT 2023

ACTIVITAT ESCOLA CURS GRUPS CONTACTE DATA

La princesa de l’aigua Auró P5 i 1r 2 Paloma març

La princesa de l’aigua Sagrat Cor 1r 2 Marta 2n trimestre

La princesa de l’aigua Pau Vila 1r 2 Maria del mar Navas 2n trimestre

La princesa de l’aigua Pau Vila 2n 2 Maria del mar Navas 2n trimestre

La princesa de l’aigua Salvador Vinyals P4 1 Carmen Garcia

La princesa de l’aigua Maria Auxiliadora 3r 2 Ana Martinez

La princesa de l’aigua Maria Auxiliadora 2n 2 Ana Martínez

La princesa de l’aigua Maria Auxiliadora 1r 2 Ana Martinez

La princesa de l’aigua Santa Teresa de Jesús P3P4P
5

3 Raquel 22 de febrer

La princesa de l’aigua Salvador Vinyals P3 1 Raquel Jimenez Abril-maig

La princesa de l’aigua 1r i 2n 2 Dani Costa De gener fins l’abril

La princesa de l’aigua Agusti Bartra 2n 2 Mireia Torres Del 27 al 31 març

23

ACTIVITAT ESCOLA CURS GRUPS CONTACTE DATA

El tast de l’aigua Auró 6è 2 Jose Jareño

El tast de l’aigua La Nova Electra P4 2 Marta maig

Té gènere l’aigua Agustí Bartra 2n 2 Mireia Torres Del 27 al 31 maig

3) En aquest acte del passat 14 de setembre, ens van informar de les diferents activitats
ofertades per entitats de la ciutat, tot fent una visita guiada per tots els edificis històrics del
recinte. Vàrem fer la petició que la guia inclogui el “Concurs de Mini-Relats de l’OAT”., que
es  celebrarà  al  mes  de  maig  de  l’any  vinent.  Els  organitzador  van  aprofitar  l’acte  per
promocionar el recinte d’Ègara, que és pretén que sigui declarat d’interès com a Patrimoni
Mundial de la Humanitat de la UNESCO, i  així promocionar internacionalment la ciutat de
Terrassa.
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4)  Calendari de reunions del Grup d’Educació previst fer-ho cada 2 mesos.

Lloc de reunions: Escola Creixen del carrer Sant Pere, 36, Terrassa.

S’informa i s’aprova de forma definitiva les dates del calendari.

Dijous       dia 13/10/2022, a les 18:00 hores
Dijous       dia 15/12/2022, a les 18:00 hores
Dimecres  dia 15/02/2023, a les 18:00 hores
Dimecres  dia 12/04/2023, a les 18:00 hores
Dimecres  dia 14/06/2023, a les 18:00 hores

5) Objectius pel 2023 per dissenyar el pressupost (abans de final de novembre hem de tenir-lo en
termes econòmics)., tenint en compte el següent:

-Mantenir les activitats per a les escoles. 

-Proposar  el  conte  la  “Abuela  Grillo”  per  tal  que  Dones  d’aigua  pensi  una  potencial
teatralització.

-2a edició Concurs de Microrrelats. L’Adelmai portarà les bases a la propera reunió.  Premi
individual tipus merchandising com l’any passat.  Premi per a l’escola, fer planxa metacrilat,
i/o de fusta, amb missatge  per a que l’escola la posi al costat de la font al pati. 

L’Àngels demanarà pressupost a la Laura. Pensarem frase i disseny per la placa-cartell.
 La Teresa mirarà cost per premi l’activitat de piragües a Vallparadís.

-Sorgeix la idea de fer-ne per l’any vinent una versió de concurs fotogràfic amb haiku.

-Deixem per més endavant tema xerrada i opcions per APS.

-Increment  jocs  (Projecte  Aiguapolls)  i  augmentar  dotació  llibres  per  la  BT3 de  llibres  d’interès  pe
ciutadania(parlar amb Synúsia per tasca de rastreig de novetats-
.
-Bea: demanar llistat llibres sobre aigua a la BT3 I penjar-lo al web.

-Participació a la setmana del Medi ambient.

-Parlem de promoure la relació Escoles-Empresa (Pere Viver-Taigua-OAT)-Projecte Infusió.

6),  Fins ara ens hem anomenat Taula Educació. Hem passat a ser un grup més de treball de
l’OAT, tal com vam parlar la nostra darrera reunió. Ara som el Grup Educació de l’OAT.

Donem per acabada la reunió a les 20:00 hores del dia 13 d’octubre del 2022.


