
ARC

Recursos per al professorat

Consum sostenible : I tu quanta aigua estalvies? 

  

Objectius
 
- Incorporar actituds en el comportament quotidià encaminades a l'estalvi d'aigua.
- Valorar la necessitat de l'estalvi d'aigua. 
- Que l'alumnat adquireixi l'hàbit de fer un ús racional de les instal·lacions i limitar el consum 
d'aigua i combustibles .  
- Que l'alumnat coneixi la problematica dels transvasaments i la “nova cultura del aigua”
- Que l'alumnat sigui conscient de les sequeres que es pateixen a Catalunya i de la nostra 
aportació, tenint present el ús racional de l'aigua.

Descripció de l’activitat

L’activitat consta de diverses parts:

Primerament cal dir que s'ha fet amb el web i la normativa de l'Ajuntament de Barcelona, 
però cal tenir en compte que quasi tots els municipis de Catalunya tenen informació als 
webs dels seus Ajuntaments.

A ) Entrarem l'aplicatiu de l'EDU365 

      

Entrarem a través de www.edu365.cat – ESO – Tecnologia o directament al enllaç Consum 
d'aigua a la llar  , una vegada a la pàgina farem l'activitat proposada  Consum sostenible: 
I tu quanta aigua estalvies?  
Cada alumne introduirà diferents dades, marcades pel professorat per veure els canvis que 
reflecteix la factura a mesura que el consum d'aigua és més elevat.

Utilitzant  aquest  mateix  recurs,  farem una segona activitat  que és  la  que se proposa a 
l'enllaç de la pàgina Guia del aigua, d'aquest manual proposarem les següents activitats : 

1. Realització de diferents murals per conscienciar al grup sobre el tema:
a) Mural – sobre el contingut d'aigua a les plantes, animals i òrgans humans. 
b) Mural – Dibuix sobre el cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat.
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http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/guies/guiaaigua.pdf
http://www.bcn.es/agenda21/Models/aigua/aiguaAgenda21.htm
http://www.bcn.es/agenda21/Models/aigua/aiguaAgenda21.htm
http://www.bcn.es/agenda21/Models/aigua/in_aigua.htm
http://www.bcn.es/agenda21/Models/aigua/in_aigua.htm
http://www.edu365.cat/
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c) Mural - sobre les millores que calen introduir per millorar el cicle hidrològic. 
d) Mural - sobre usos del aigua freàtica, el aigua residual i el aigua de pluja.  

            e) Mural - sobre consells per estalviar aigua .
f)  Mural - sobre la protecció del aigua.                                                               

Els hi proposarem fer l'enquesta que es proposa al apartat 9) “ Consum sostenible: I tu 
quanta aigua estavies?. 

B) Seguidament anirem a utilitzar  el  recurs que ens proposa la marca comercial  Eroski-
Consumer  Estalvi  d'aigua i  treballarem  amb  la  inforgrafia  proposada  i  coneixerem  com 
podem reduir el consum d'aigua 

C) Farem una activitat on els alumnes veuran els avantatges de reduir un mica la capacitat 
de la cisterna d'aigua del WC en quan a la reducció del  consum. Per fer  això farem la 
següent activitat al taller:                                                                                         
         

a) Prepararem un dipòsit de plàstic a poder ser rectangular i el posarem dins d'una 
altre caixa de plàstic més gran. 
b) Seguidament omplirem  d'aigua amb una ampolla de 1l o 1,5l , el dipòsit per així 
saber en tot moment la quantitat d'aigua que hi tenim dins, fins emplenar-lo totalment. 
c) Una vegada el dipositi omplert d'aigua, introduirem al dipòsit una ampolla de 1l o 
1,5l plena de sorra, perquè hi vagi al fons. Això provocarà el besament d'aigua.        
d) Una vegada produït aquest fenomen, recollirem l'aigua besada i la mesurarem, i 
calcularem , el % d'aigua besada respecte a la capacitat total del recipient. Amb això 
veurem que existeix una reducció del volum . e) Per últim farem un càlcul de l'estalvi 
d'aigua de la nostra cisterna, si poguéssim 

D) Anirem a “ Viquipèdia” i cercarem“ . Pla Hidrològic Nacional” i els hi farem fer un debat 
sobre “ avantatges & desaventatges  dels transvasaments, a Catalunya”, per la qual cosa 
farem grups on es treballaram las diferents postures i les exposaran. 

E) Per últim de manera individual faran un petit mural amb fotografies on es treballaran els 
efectes de la “sequera” que pateix Catalunya, i els seus efectes a l'agricultura, les ciutats i 
l'aigua. 

Aula
Aula ordinària. (Si disposem d'ordinadors)
Aula d'informàtica o  Taller de tecnologia 

Temporització
3 h a l’aula ordinària o en aula d'informàtic o al Taller 

Recursos emprats

- Les aplicacions informàtiques de l'Edu365 
Consum d'aigua a la llar 
Consum sostenible: I tu quanta aigua estalvies ?       
Guia del aigua
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http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/guies/guiaaigua.pdf
http://www.bcn.es/agenda21/Models/aigua/aiguaAgenda21.htm
http://www.bcn.es/agenda21/Models/aigua/in_aigua.htm
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2002/11/27/140012.php
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Pàgina web de la cadena Eroski-Consumer
Estalvi d'aigua

- Ordinador.
- Eines del taller .
- Material fungible ( cartolina, retoladors, colors , caixes de plàstic, ampolles, aigua) .

Aspectes didàctics i metodològics
Aquesta activitat convé realitzar-la quan parlem de la nostra participació a la conservació del 
medi ambient , i la nostra implicació a la reducció del consum d'aigua . En acabar l’activitat  
Practica convé  assegurar  que  l’alumnat  ha  respost  correctament  i  ha  integrat  els 
coneixements.

Per abordar la part pràctica cal que l’alumnat estigui familiaritzat amb les eines de cerca 
informàtica i amb les eines del taller . 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:

Dels hàbits necessaris per fer un ús racional de les instal·lacions d'aigua i limitar el consum 
de la mateixa i el millor aprofitament.

La principal  competència  treballada  és  la  social  i  ciutadana,  perquè  permet  adquirir  les 
pautes per prendre les decisions necessàries de respecte i ús responsable i sostenible dels 
recursos d'aigua,  aplicant  els  coneixements propis  de la  matèria en el  marc d'un treball 
individual i col·lectiu, ja que tots pertanyen a un col·lectiu social. 
També treballarem la competència del tractament de la informació i la competència digital , 
ja que aquesta manera de treballar ens permetrà adquirir les destreses relatives als entorns 
multimèdia a través de cerques guiades a Internet . 

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 4t d’ESO. El elements de cerca informàtica 
son  molt intuïtiu d'utilització per la qual cosa es considera que pot estar adaptat a qualsevol 
nivell de coneixements .

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...

Connexions amb la informàtica .
Connexions amb el àrea de ciències naturals i socials . 
Connexions amb els llengües. 

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_Aig_Hab.pdf
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http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2002/11/27/140012.php

