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Acta del Grup d’EDUCACIÓ 

Dia: Dimecres  11/5/2022
Hora: 17:30 hores
Lloc: Escola Creixen, carrer Sant Pere, núm: 36

 
Assisteixen:  Àngels;  Begoña  Linuesa;  Emili;  Laura  Soriano
(dissenyadora), Dolors Frigola.
Excusen  la  seva  presència  a  la  reunió:  Bea  Escribano;  Martí
Kubesch; Sònia Giménez; Montse González; Adelmai i Maite de
l’Escola Creixen.

Ordre del dia  :   

1)  Valoració  dels  dibuixos  proposats  per  la  dissenyadora  Laura
Soriano, per la construcció del joc tipus Memory.

2)  Concurs de “micro relats”; Presentació i lectura, dels relats curts
seleccionats per els membres del Jurat, i nominació final dels
relats escollits per grups d’edat.

3)  Preparació de la logística organitzativa per “L’entrega de premis,
en el concurs de Microrelats”, a celebrar el diumenge dia 12/6 al
Parc  de  Vallparadís,  dintre  dels  actes  de  la  Festa  del  Medi
Ambient.

4) Torn obert de paraules. 

- - - - - - -

 La Laura, dissenyadora de Natural Comunicació Coop., ens 
ensenya les 15 il·lustracions que han escollit per el joc del 
Memory, a les que després dels comentaris i un repàs 
minuciós i alguns petits canvis en algunes d’elles, les donem 
per bones. 
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Pròximament rebrem l’esbós del joc definitivament proposat 
amb les 30 peces dissenyades.

 Fem lectura per grups de nivells d’edat dels concursants. De 
les quatre categories (anys 9-10; 11-12; 13-14; i 15-16) només
ha  quedat deserta la de 15-16 anys. El jurat ha valorat tots els
treballs presentats, fent una selecció prèvia de dos relats per 
categoria:

Membres Jurat, Grup 9-10 anys; Àngels i Begoña
Membres Jurat, Grup 11-12 anys; Dolors Frigola i Emili Díaz
Membres Jurat, Grup 13-14 anys; Sònia Giménez i Martí 
Kübesch
Grup 15-16 anys, desert.

Tenint en compte els criteris publicats a les bases, l’estructura 
dels diferents textos, la riquesa del seu vocabulari i l’originalitat
del relat, han estat premiats els relats següents:

 Infants de 8 a 10 anys:  “la gota d’aigua” (signat amb el 
pseudònim Floreta)

 Infants d’11 i 12 anys: “Els humans m’han decebut” (signat 
amb el pseudònim pseudònim Queque)

 Joves de 13 i 14 anys: “La llegenda de la font perduda a 
Terrassa” (signat amb el pseudònim Jhon Stick)

Es valorarà donar un accèssit a un dels dos contes següents:
“L’aigua la superheroïna” 
“El procés de l’aigua” 

Els premiats es faran públics la primera setmana de juny amb 
la publicació a la web del Observatori i l’entrega de premis es 
farà el 12 de juny dins dels actes de cloenda de la setmana del
medi ambient de Terrassa.

 Acordem  que  ens  comunicarem  amb  Jordi  Torredemer  de
Taigua,  per  que ens concreti  el  contingut  dels  lots  que ells
aportaran  (marchandising  de  Taigua)  com  a  contribució  al
concurs.
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També per  que confirmin la seva presència  en l’acte  de la
entrega dels premis als diferents guanyadors del concurs.
Hem de coordinar (Bea/Eva/Begoña), perquè ens confirmin la
presència  també  en  aquest  acte  d’entrega  de  premis,  de
l’Alcalde i/o les regidores Lluïsa Melgares o Teresa Ciurana,

També  acordem  que  en  els  lots  previstos,  hi  hagi  també
marchandising de l’OAT.

 En  aquest  quart  i  últim  punt,  recordem als  assistents  a  la
reunió,  que  estem  convidats  i  intervindrem  a  la  jornada
organitzada per l’AAVV de Sant Pere Nord,  amb la trobada
conjunta  de les entitats  del  districte  6,  a  celebrar  el  proper
diumenge dia  15 de Maig,  a la plaça  Primer  de Maig del
Barri de Sant Pere Nord.

Estarem ubicats  amb  la  nostra  carpa  a  la  plaça  aprop  del
carrer  Girona,  on  explicarem el  que  fem,  com ho  fem i  de
quina manera es pot participar amb l’OAT.

Podreu  veure  el  nostre  projecte  educatiu  “La  Maleta  de
l’Aigua”,  i participar en el  “Joc de l’Aigua”, i  també poder
participar en el tast de diferents aigües. 

Per últim informarem als veïns sobre les ajudes socials a les
que la ciutadania pot accedir

També  recordar  que  el  proper  dijous  dia  19/5  a  les 18:00
hores, hi serem a la  BD3 del carrer Germà Joaquim (Can
Palet), farem la presentació i aportació en qualitat de dipòsit
per  la  Xarxa de Biblioteques  de Terrassa,  del  duplicat  dels
Jocs i de la Maleta Pedagògica de l’Aigua.
Hi  haurà  la  presència  de  les  regidores  Lluïsa  Melgares  i
Teresa  Ciurana,  així  com de  Maria  Gental,  directora  de  la
Xarxa de Biblioteques, la directora de la BD3, Núria Mancho, i
per  part  de  l’OAT,  La  Beatriz  Escribano  en  qualitat  de
Presidenta i  els representants de la Taula Educació l’Àngels
Tripiana, l’Emili Diaz, i qualsevol altre que vulgui ser-hi i fer-
nos costat.

Donem per finalitzada la reunió a les 19:35 hores.


