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Per l’abril, aigües mil 

Descripció detallada 

 

Objectius  

 

• Comprendre les grans idees de la ciència i utilitzar-les per interpretar fets 

rellevants de la vida quotidiana relacionats amb l’aigua. 

• Utilitzar conceptes i estratègies pròpies del treball científic, ja sigui 

manipulativament o a través de simulacions, per plantejar preguntes rellevants i 

obtenir conclusions a partir d’evidències i proves experimentals, amb la finalitat de 

comprendre i ajudar a prendre decisions sobre canvis en la natura, produïts o no 

per les persones i especialment relacionats amb el cicle de l’aigua. 

• Comprendre missatges de contingut científic, elaborar-ne i comunicar-ne, utilitzant 

el llenguatge oral i escrit i fent servir quan calgui altres llenguatges i recursos, 

especialment els provinents de les TIC que puguin ajudar a fer la comunicació més 

eficaç. 

• Cercar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferents mitjans i 

fonts, valorar-la críticament i emprar-la per orientar i fonamentar les pròpies 

opinions i actuacions. 

• Cooperar en grups socialment heterogenis en la resolució de problemes 

abordables amb els conceptes i procediments propis de les ciències, demostrant 

iniciativa i creativitat en el plantejament de propostes i ajudant els companys i 

companyes en la regulació de les dificultats que es manifesten. 

• Tendir a actuar en funció d’actituds i hàbits favorables a la correcta gestió dels 

recursos hídrics fonamentats en els coneixements bàsics científics. 

• Analitzar i valorar la importància d’utilitzar els coneixements científics i les 

interaccions de la ciència i la tecnologia, per satisfer les necessitats humanes i per 

participar en la presa de decisions sobre problemes locals i globals als quals 

s’enfronta la societat amb vista a assegurar un futur més sostenible. 

• Analitzar críticament qüestions científiques socialment controvertides, argumentar 

les pròpies opinions tenint en compte les dels altres i aportant evidències i raons 

fonamentades en el coneixement científic, i tendir a actuar de manera conseqüent, 

responsable i solidària. 

 

Seqüència didàctica 

 

1. Enquesta sobre els hàbits de consum en l’entorn familiar. Anàlisi del consum tenint en 

compte els estàndards de consum. 

2. Formulació de una pregunta de sortida sobre la qual treballar i investigar. Treball des de les 

inquietuds individuals cap a una pregunta global consensuada del grup classe. Formulació 

d’una primera hipòtesis. 

3. Estudi amb investigació de la química de l’aigua (composició i comportament molecular i les 

propietats fisico-químiques més importants). 

4. Estudi i reproducció del cicle de l’aigua. Distinció i estudi de la tipologia d’aigües i la seva 

ubicació. Relacionar els continguts amb l’entorn físic de l’alumnat. 



 

     

 Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-

SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons 2/2 

5. Investigació i estudi dels processos de potabilització i depuració de les aigües domèstiques. 

Estudi de la tipologia d’aigües residuals i les problemàtiques associades. 

6. Anàlisi de la pregunta inicial basant-se amb els coneixements adquirits 

 

Alumnat a qui va dirigida 

 

Aquesta activitat ha estat dissenyada per a l’aplicació amb alumnat de primer d’ESO, 

tenint en compte el currículum oficial.  

Tot i això, es pot treballar a diferents nivells a l’ESO, amb petites adaptacions. 

Ha estat experimentada a l’IES Altafulla. 

 

Temporització 

 

Depèn del nivell dels alumnes amb que es realitzi. Pot ser entre 7 i 9 h. El professorat 

pot adaptar 

pot adaptar-ho al temps disponible i deixar alguns experiments com a complementaris 

Per a l’alumnat de primer d’ESO es recomana nou sessions. 

 

Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 

Respecte als alumnes amb NEE es considera que no cal preparar activitats 

extraordinàries, però es recomana una avaluació ajustada a les capacitats individuals. 

Es recomana que al alumnat amb majors dificultats de comprensió lectora s’expliquin 

les activitats de manera més individualitzada. 

Basant-me en experiències prèvies, recomano una primera correcció no-avaluativa  

cap a la tercera sessió per que l’alumnat pugui corregir les primeres activitats i pugui 

veure el nivell que s’exigeix en la correcció. 

L’activitat està proposada per dur a terme en treball individual, però es recomana el 

tretreball en 

Treball en parelles per estimular la discussió i el treball col·laboratiu. En tot cas, es 

recomana vigilar els comportaments “paràsits” dintre dels grups o parelles. 

 

Documents complementaris 

 

Dossier de treball per a l’alumnat (en word i pdf) 

Guia didàctica 


