
  

Per l’abril, aigües mil 
En aquesta unitat treballarem el cicle del aigua i 
descobrirem d’on surt i on va a parar l’aigua que bevem.  
 

Nom alumne:  
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Seguiment de la feina 
 

Taula de seguiment diari d’activitats 

Activitat Dia de elaboració Número de sessió 

Activitat 1   

Activitat 2   

Activitat 3   

Activitat 4   

Activitat 5   

Activitat 6   

Activitat 7   

Activitat 8   

Activitat 9   

Activitat 10   

Activitat 11   

Activitat 12   

Activitat 13   

Activitat 14   

Activitat 15   

Activitat 16   
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Els meus coneixements sobre l’aigua 
 

Activitat 1. Enquesta. 
 

Realitza l'enquesta que trobaràs a la pàgina següent. Potser necessitaràs fer preguntes als teus pares per 

contestar-la. 

http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a1_02.asp 

 

Quin és el teu consum de litres anual?  

La diferència entre el consum i el consum mitjà és de  

És a dir, el teu percentatge sobre la mitjana és del                                   . (Tingues en compte que el consum 

mitjà estimat és de 60.000 litres per persona a l'any) 

Si tothom tingués els mateixos hàbits de consum que tu la despesa d'aigua a Espanya per usos domèstics 

seria de  

Tenint en compte que 50 hm3 (busca quan és un hm3 http://ca.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%B2metre ) 

equivalen a la capacitat d'un gran embassament, quants envasaments s’estalviarien/gastarien de més si 

tothom fes com tu?  

 

 

 

Quants litres són? Escriu els càlculs que realitzis. 

 

 

 

Creus que són molts litres? Per què? 
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En el cas que el teu consum sigui menor a la mitjana consideres que aquesta aigua ha estat “desaprofitada”? 

Per què? 

 

 

 

 

En el cas que el teu consum sigui superior a la mitjana consideres que estalviant més aigua pot ser 

beneficiós? Per què? 

 

 

 

 

Respon Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo 

Avalua Gens Gens Poc Poc Normal Normal Bastant Bastant Molt Molt 

Contesta adequadament el qüestionari           
Extreu les dades de manera correcta           

Fa els càlculs adequats per si mateix           
Respon a les preguntes d’opinió 
justificadament 

          

Justifica les respostes basant-se amb 
coneixement previs 

          

Respon les preguntes de manera 
entenedora  

          

 

Activitat 2. Els meus dubtes sobre l’aigua 

 
 

En aquests apartat escriuràs tres preguntes  que tinguis relacionades d’alguna manera amb l’aigua. 

Pregunta 1.1: 

Pregunta 2.1: 

Pregunta 3.1: 

 

 

Ara, en grups de quatre, posareu en comú les vostres preguntes i escollireu dues preguntes que us semblin 

interessants de saber la resposta. 
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Pregunta 2.1: 

Pregunta 2.2: 

  

Ara, una persona del grup, escriurà les dues preguntes que s’ha formulat el grup a la pissarra. Entre tots, 

veurem si hi ha preguntes que estan relacionades i triarem quina ens resulta més interessant. 

Quina és la pregunta que ha triat el grup? 

 

 

 

Et sembla interessant la pregunta?             Per què? 

 
 

 

 

Respon Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo 

Avalua Gens Gens Poc Poc Normal Normal Bastant Bastant Molt Molt 

Planteja preguntes que els companys 
entenen 

          

Explica adequadament les seves 
preguntes als companys 

          

Fa preguntes als companys sobre les 
seves preguntes 

          

Respon a les preguntes d’opinió 
justificadament 

          

Respon les preguntes de manera 
entenedora  

          

 

Activitat 3. Jo crec això i us ho demostraré (o no) 

 
Ara, tenint en compte la pregunta que ens hem realitzat tot el grup, intenta respondre-la sense buscar cap 

informació. Justifica la teva resposta tant com puguis. Si no creus saber la resposta hauries de fer una 

hipòtesi amb els teus coneixements. (saps que és una hipòtesi?). 
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Respon Jordi LL. Jo Jordi LL. Jo Jordi LL. Jo Jordi LL. Jo Jordi LL. Jo 

Avalua Gens Gens Poc Poc Normal Normal Bastant Bastant Molt Molt 

Realitza una hipòtesi utilitzant coneixements previs           

Escriu la hipòtesi de manera entenedora pels companys            

 

 

Investigo 
 

La química de l’H20 
 

L’aigua és la molècula més abundant a la Terra. De fet, el 70% de la superfície de la Terra és aigua. 

Però, sabies que l’aigua és una molècula molt simple i complicada alhora? Sabies que gràcies a les peculiars 

propietats de l’aigua hi ha vida a la Terra? 

Composició Molecular 

L’aigua és una de les molècules més simples que conec. En realitat, la seva fórmula molecular és tan simple 

com H2O: dos àtoms d’hidrogen units mitjançant un enllaç covalent  a un àtom d’oxigen (un enllaç covalent 

és un enllaç generós en el qual els àtoms comparteixen electrons, a diferència dels enllaços iònics, un enllaç 

molt més egoista on un àtom roba els electrons de l’altre àtom). 

 

Estructura de la molècula 

Aquí és quan comencen les complicacions. 

La molècula d’H2O no és una molècula lineal, sinó que es doblega. La distància entre l’oxigen i l’hidrogen de 

la molècula és 0,96 Å (1Å és 10000000000 vegades més petit que un metre!) i l’angle que forma el H-O-H és 

d’uns 104,5 º. 

 

 



 

 Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No 
adaptada de Creative Commons  

7/25 

Activitat 4. Forma una molècula d’aigua 
Demana al professor les “boletes” que necessitis per construir tu mateix/a  cinc molècules d’aigua. Guarda-

les per a l’activitat 6, l’estudi de l’aigua com a gel.  

 

Respon Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo 

Avalua Gens Gens Poc Poc Normal Normal Bastant Bastant Molt Molt 

Selecciona autònomament les 
“boletes” adequades 

          

Reconeix el significat d’àtom            
Reconeix el significat de molècula           

 

Algunes propietats de l’aigua 

Tant la composició molecular com l’estructura de la molècula li confereixen algunes ‘propietats especials’. 

Anem a parlar d’algunes d’elles. 

1. Polaritat d’aigua: 

L’aigua és un dissolvent (i una molècula) polar. Una molècula polar és aquella que pot comportar-se com un 

imant: té un extrem amb càrrega positiva i un extrem amb càrrega negativa. 

Aquesta diferència de càrrega es deu a una propietat dels àtoms anomenada electronegativitat. 

En el cas de la nostra molècula d’aigua, l’oxigen és més electronegatiu que l’hidrogen, de manera que 

l’oxigen manté els electrons més a prop i es carrega negativament. Per tant, com en un imant, la càrrega 

positiva es troba en l’altre extrem de la molècula, al voltant dels hidrògens. 

 

L’aigua és sovint anomenat el “dissolvent universal”, ja que dissol més molècules que qualsevol altre líquid. 

Això és degut al seu caràcter polar (comportament tipus imant). 

Activitat 5. L’aigua com a dissolvent I 
 

Com hem comentat, l’aigua te la capacitat de dissoldre gran quantitat de substàncies, però no totes, ja que si 

pugues dissoldre totes les substàncies no hi hauria cap recipient capaç de contenir-la. Gràcies a la polaritat 

de les seves molècules dissol sals i substàncies polars i per això és la base de la vida 

 

Experimenta tu mateix i classifica les substàncies següents segons es dissolguin en aigua o no. Posa-ho en 

pràctica.  
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Substància Alcohol 96º Gema Ou Cera ratllada Querosè Vinagre Sal Oli Sucre 

Es dissol en H20         

Polar         

Apolar         

 

 

Per què creus que passa?  Busca a Internet si les substàncies amb que has aconseguit dissoldre en aigua són 

polars o apolars.  

 

 

Respon Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo 

Avalua Gens Gens Poc Poc Normal Normal Bastant Bastant Molt Molt 

Prepara de manera autònoma les 
dissolucions 

          

Reconeix el significat de dissolvent           

Busca a Internet de manera eficient            

 

Activitat 6. L’aigua com a dissolvent II 
 

La sal, anomenada també clorur sòdic (NaCl), te una estructura molecular com aquesta: 

 

Mira el següent vídeo (està en anglès però tu en saps molt) http://www.youtube.com/watch?v=-

HCRm5HX1hc . 

Agafa el model de NaCl que té el professor/a  i amb les molècules d’H20 que has construït a l’activitat 4, 

reprodueix el que passa en el vídeo. 

Explica amb les teves paraules que passa.  
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Respon Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo 

Avalua Gens Gens Poc Poc Normal Normal Bastant Bastant Molt Molt 

Reprodueix adequadament el procés 
de dissolució 

          

Explica de manera entenedora el 
procés 

          

Torna a reconstruir el model de sal            

 

2. L’aigua com a gel 

Una sola molècula d'aigua pot unir-se a altres 4 molècules d'aigua a través de 4 ponts d'hidrogen. Aquesta 

característica és la que fa l'aigua un líquid molt especial. La densitat de l’aigua  depèn de les propietats de 

congelació  d’aquesta: a mesura que l’aigua es va  refredant  cap al punt de congelació, les molècules 

individuals es mouen més poc a poc, cada una forma el màxim nombre de ponts d’hidrogen. Per a fer-ho, les 

molècules d’aigua  en estat líquid  deuen de deixar suficient espai per a que càpiguen els quatre ponts 

d’hidrogen en cada una de les molècules. Com a resultat, l’aigua s’expandeix a mesura que va congelant-se, 

d’aquesta manera  el gel es menys dens que l’aigua líquida. 

 

Agafa les 5 molècules d’aigua de l’activitat 4 i demana al professor/a que t’expliqui com interactuen les 

molècules d’aigua en estat líquid i sòlid. Tot i això, primerament mira la següent animació. 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/estados/cambi

os.htm 

 

Activitat 7. Experimenta el augment de volum del aigua solidificada. 
 

T’has fixat que els pares quan fiquen l’ampolla de cava a la nevera mai la deixen gaire estona (per exemple 

tot el dia)? 

Podries explicar per què penses que no ho fan? 

 

 

 

Ara faràs una petita pràctica a casa. Agafa un pot de conserva buit, i omple’l fins a la meitat amb aigua de 

l’aixeta. Fes una marca amb un retolador on està el nivell d’aigua. Posa’l al congelador (assegurat que està 

ben tancat). Espera unes 12 hores. Per fer aquesta pràctica demana permís als pares! 
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Què creus que passarà? 

 

Què ha passat realment? 

 

 

Podries explicar científicament que ha passat? 

 

 

 

Pots explicar ara per què els pares no deixen l’ampolla de cava gaire estona a la nevera? 

 

 

 

Respon Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo 

Avalua Gens Gens Poc Poc Normal Normal Bastant Bastant Molt Molt 

Planteja hipòtesis raonades           
Dóna respostes amb raonament 
científic 

          

Entén el comportament cinètico-
molecular de l’H20   

          

 

  3. Tensió superficial: 

Les molècules d’aigua poden ser atretes per altres molècules i entre si. Aquesta “auto-atracció” de les 

molècules d’aigua, les manté unides (com en una història d’amor), però aquesta atracció també pot crear 

tensió, especialment a la superfície, i aquesta és la tensió superficial de l’aigua. 

 

Prenguem un estany com a exemple: Les molècules d’aigua a la superfície de l’estany no tenen altres 

molècules d’aigua per sobre d’elles per atreure, per l’atracció amb les molècules dels costats i per sota és 

més fort. Aquestes forces ‘súper atractives’ causen la tensió superficial, que és una propietat de la superfície 
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d’un líquid que li permet resistir a una força externa (pel fet que és més difícil de trencar la força ‘súper 

atractiva’ entre molècules). 

Per això hi ha petits insectes que poden caminar sobre l’aigua perquè el seu pes no és suficient per trencar la 

tensió superficial i enfonsar-se en l’aigua. 

 

 
 

Activitat 8. El metall surà? 
Avui faràs flotar un clip de metall a l’aigua. Abans de fer l’activitat, creus que és possible sense ajuda?  

 

 

Fes l’experiment.  

Materials: 

• Un clip metàl·lic. 
• Una forquilla (no és absolutament necessari però facilita el procés). 
• Un bol amb aigua. 
• Sabó de rentar els plats. 

Procediment: 
1. Omple un bol amb aigua i deixa que reposi. 
2. Solta el clip damunt de l’aigua. Si no aconsegueixes que suri, passa al pas 3. 
3. Amb molta cura col·loca el clip a la superfície de l'aigua. Si després de diversos intents no ho 

aconsegueixes ajuda't d'una forquilla. 
4. Observa detingudament la zona del superfície l'aigua on hi ha el clip.  
5. Fica a l'aigua una gota de detergent lluny d'on està el clip.  

 

Què ha passat? Coincideix amb el que t’esperaves? 

 

 

 

Què creus que ha passat quan hi has ficat el sabó? 
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Completa el text amb les paraules que hi ha a sota: 

Què ha passat? 

A les molècules d'aigua els agrada estar amb altres molècules d'__________ , es diu ___________ . La 

cohesió és deguda al caràcter ___________ de les molècules d'aigua . Polar vol dir que d'una banda tenen 

càrrega _____________ i l'altra _____________________ , per això s'_________________ entre elles . Les 

molècules d'aigua que estan a l'interior estan envoltades de molècules d'aigua per tot arreu, però les pobres 

molècules de la superfície no tenen a ningú a dalt, així que s'agafen molt fortament a les dels costats i a les 

de sota formant una espècie de ________________________ en la qual es subjecta el clip . Observa com la 

pell es corba sota el clip . Aquest fenomen degut a les forces de cohesió entre les ____________ d'aigua es 

coneix com _______________________. Per cert, has vist alguna vegada un d'aquests insectes que caminen 

per l'aigua ? Doncs ja saps que és causa de la tensió superficial . 

Ara que ja sabem per què flota, veurem per què s'enfonsa en afegir detergent . Els detergents fan que la 

tensió superficial de l'aigua ____________________ perquè interfereixen en les forces de cohesió . L'aigua ja 

no pot subjectar el clip i aquest s'_______________ . 

Un dels motius pels quals el sabó renta és perquè disminueix la tensió superficial i l'aigua en lloc de pegar-se 

a ella mateixa es pot estendre millor sobre la brutícia. I aquí va una altra pregunta , per què l'aigua calenta 

neta millor que l'aigua freda? doncs per això mateix, perquè en l'aigua calenta la tensió superficial és 

___________. 

 

enfonsa disminueixi  tensió superficial positiva  negativa aigua 

 pell elàstica  cohesió  polar  atrauen  molècules menor 

 

Respon Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo 

Avalua Gens Gens Poc Poc Normal Normal Bastant Bastant Molt Molt 

Planteja hipòtesis raonades           

Experimenta adequadament           
Recull el material de laboratori           

Dóna respostes amb raonament 
científic 

          

Entén el concepte de tensió superficial             
Sap relacionar conceptes dintre un 
text 

          

 

Si vols acabar de repassar el que has après mira aquest divertit vídeo  

http://www.youtube.com/watch?v=1ZUaTFmGecg 

 

4. Capacitat calorífica: 
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L’índex de calor específica de l’aigua és molt alt, el que significa que l’aigua és capaç d’absorbir una gran 

quantitat de calor abans que augmenti de temperatura (ara saps per què es triga tant que bulli l’aigua dels 

macarrons!). 

De fet, gràcies a aquesta característica especial, els peixos poden viure feliçment en els estanys i al mar, ja 

que la temperatura de l’aigua es manté relativament igual des pel dia a la nit. 

 

Activitat 9. Per què crema tant la sorra de la platja a l’estiu? 
T’has plantejat per què ens crema els peus la sorra de la platja a l’estiu i quan arribem a l’aigua aquesta està 

més freda? No reben la mateixa quantitat de energia del sol? Tens alguna explicació? 

Per entendre el que passa farem un experiment.  

Material 

-Sorra - Aigua - Dos vasos de precipitats - Fogonet d’alcohol - Dos termometres - Balança electrònica – 

Rellotge cronòmetre 

Procediment 

1) Pesem un vas de precipitats amb una massa determinada d’aigua, i un altre vas amb la mateixa massa de 

sorra a la balança electrònica. Fixa’t que tot i tenir la mateixa massa, el seu volum (litres) és diferent;  això és 

degut a que una substància és més densa que l’altra (la densitat es mesura en g/ml per exemple). 

2) Posem el termòmetre dins de cada un dels vasos i anotem la temperatura inicial (minut 0’). 

3) Col·loquem el vas d’aigua amb el termòmetre amb el fogonet encès. Anotem la temperatura de cada 

minut de l’aigua a la taula de resultats. 

4) Col·loquem el vas de sorra amb el termòmetre en el fogonet encès. Anotem la temperatura de la sorra a 

cada minut. 

5) Taula de resultats 

Minut Temperatura de l’aigua Minut Temperatura de la sorra 

0'  0'  

1'  1'  

2'  2'  

3'  3'  

4'  4'  

5'  5'  
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10'  10'  

 

Representa els valors obtinguts en una gràfica. 

 

Que observes? 

 

 

Quina conclusió pots treure? 

 

 

On creus que les variacions de temperatura entre el dia i la nit són més petites, en les poblacions costaneres 

o en les de l’interior del continents. Raona la teva resposta basant-te en la capacitat calorífica de l’aigua.  

 

 

 

 

 

 

sorra

aigua
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Respon Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo 

Avalua Gens Gens Poc Poc Normal Normal Bastant Bastant Molt Molt 

Planteja hipòtesis raonades           

Experimenta adequadament           
Recull el material de laboratori           

Dóna respostes amb raonament 
científic 

          

Entén el concepte de capacitat calòrica             
Sap passar dades d’una taula a una 
gràfica 

          

Sap interpretar una gràfica           

 

 

Sabies que ..: 

• l’aigua és l’única substància a la Terra que es troba naturalment en estat sòlid (gel), líquid (aigua) i 

gasós (vapor d’aigua)? 

• l’escala Celsius de temperatura es basa en l’aigua? Es pren el punt de congelació de l’aigua a 0 º C i el 

seu punt d’ebullició a 100 º C. 

• l’aigua és una de les poques substàncies en la qual la seva forma sòlida és menys densa que la seva 

forma líquida? Per això els glaçons de gel suren a la beguda o els pingüins poden nadar per sota el 

gel de  l’Antartida i no està el fons gelat! 

 

El cicle del aigua 
 

A vegades una imatge val més que mil paraules. Mira aquest vídeo tant interessant.  

https://www.youtube.com/watch?v=AFTRzHkhg34 

S’anomena cicle de l’aigua el conjunt de moviments que aquesta fa entre l’atmosfera, la hidrosfera, la 

geosfera i la biosfera.  

L’aigua, a més de trobar-se en qualsevol dels seus tres estats, es mou entre els diferents sistemes terrestres 

per l’acció combinada de l’energia del Sol i de la gravetat. Els principals processos i moviments de l’aigua a la 

naturalesa són els següents: 
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Activitat 10. Repassem el Cicle de l’aigua 

Mira l’animació següent (http://51967725.es.strato-hosting.eu/mod/resource/view.php?id=423 ) i descriu 

les fases del cicle de l’aigua.  

Fase Nom Descripció 
1   

2   

3   

4   
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Reconeix la informació            

Sap resumir amb paraules pròpies           

 
 

Activitat 11. Reproduïm el cicle de l’aigua 

Introducció 

Avui, al laboratori, reproduirem el cicle de l'aigua. A petita escala i amb pocs materials podem representar 

l'aigua de mars, oceans i continents, els núvols i fins i tot la pluja. Observaràs les transformacions que fa 

l'aigua a nivell planetari en un espai tan petit que pot cabre a la taula on hi treballes cada dia. 

 

Materials 

• Vas de precipitats 
• Placa de Petri 
• Fogó 
• Llanterna 
• Aigua 
• Glaçons 

Procediments 

1. Omple el vas de precipitats amb aigua de l'aixeta fins la meitat. Escalfa-la fins que bulli. 
2. Posa-hi uns glaçons a la placa de Petri. 
3. Posa la placa de Petri amb els glaçons a sobre del vas de precipitats. 
4. Enfosqueix l'aula i enfoca al vas de precipitats amb la llanterna. 
5. Observa una bona estona, dibuixa i descriu el que hi veus. 

 

 

 

 

Pensa 

a) Relaciona què representen a la natura els elements següents: 

• L'aigua del vas de precipitats: 
• La placa de Petri amb glaçons: 
• El vapor que es forma dins el vas: 
• Les petites gotes de les parets del vas: 
• Les gotes grosses que van caient: 

 

representen les precipitacions. 

representen els núvols. 
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representa la troposfera i les capes superiors amb temperatures més baixes. 

representa el vapor d'aigua atmosfèric. 

representa les aigües dels mars i oceans i les aigües superficials continentals. 

 

b) Com s'han format les gotes grosses sota la placa de Petri? Per què cauen? Què representen? 

Respon Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo Professor/a Jo 
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Descriu correctament els processos 
que observa 

          

Reconeix els elements del cicle de 
l’aigua 

          

Entén els processos físics del cicle de 
l’aigua 

          

Sap relacionar els fets experimentals 
amb els seus  
coneixements 

          

Dóna respostes amb raonament 
científic 

          

 

Aigua dolça i aigua salada 

 

L’aigua de la Terra es pot trobar en estat sòlid, líquid o gasós, encara que aquesta distribució no és 

equitativa, és a dir, no es reparteix igual: la major part, el 97,85 %, es troba en estat líquid (el 97,2 %, als 

mars i oceans; el 0,62 %, a les aigües subterrànies, i el 0,025 %, als rius i llacs). L’aigua sòlida representa el 

2,15 % del total de l’aigua de la hidrosfera i es troba formant part dels gels polars o de la neu acumulada a 

les muntanyes. La resta de l’aigua, el 0,005 %, es localitza en forma de vapor d’aigua a l’atmosfera o formant 

part dels éssers vius de la Terra. 

Un altre aspecte que cal destacar és la poca quantitat d’aigua dolça que té la hidrosfera: només el 2,795 % 

del total de l’aigua. A més, com que la major part de l’aigua dolça es troba en forma de gel i neu (el 79 % del 

total), els éssers humans, per dur a terme les nostres activitats, únicament disposem de les aigües 

subterrànies (el 20 % del total), que solen ser de difícil accés, i de l’aigua dels rius i els llacs, que 

constitueixen únicament l’1 % del total de l’aigua dolça de la hidrosfera. 

 

Activitat 12. 

Havent llegit la informació següent, interpreta aquests dos gràfics amb la informació i % que tens a sota. 

Torna a copiar de quina aigua es tracta i el % al costat dels colors 
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Tipus d’aigua i % 
Aigua de mars i oceans (aigua salada):  Aigua en rius i llacs (aigua dolça): 
Aigües subterrànies (aigua dolça): Aigua en éssers vius i en vapor a l’atmosfera (aigua dolça): 
Aigua en glaceres (neu i gel): Aigua en glaceres (neu i gel): 
Aigües subterrànies (aigua dolça): Aigua en rius i llacs (aigua dolça): 
97,2% 2,15% 
0,025% 0,62% 
79% 0,005% 
1% 20% 
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Sap passar dades d’un text a una 
gràfica 

          

Sap interpretar una gràfica           
Fa una lectura comprensiva del text           

 
 

L’aigua que ens envolta 

 
La presència d’aigua condiciona tots els processos que tenen lloc sobre la superfície de la Terra. Com que 

l’aigua és una substància indispensable per a la vida, l’ésser humà sempre ha estat condicionat per la seva 

localització, i ha ocupat, per desenvolupar les civilitzacions, zones riques en aquest recurs. El resultat és el 

lloc en què vivim i la natura que observem, és a dir, el paisatge. 

 

Activitat 13. 

En el nostre cas, com a mediterranis que som, hem construït els nostres pobles o ciutats prop dels pocs 

recursos hídrics (llocs on hi ha aigua) que trobem en el nostre territori. Així, nosaltres, habitants d’Altafulla, 

del Catllar, de la Riera o Salomó, ens hem vertebrat al voltant d’una recurs hídric. Sabries dir quin és?  
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Per veure si has encertat, pitja aquí i veuràs de quin recurs hídric parlàvem. 

T’ha sorprès? Per què? 

 

 

 

 

Mira aquest vídeo i busca informació de què és el cabal ecològic. Podries considerar que la situació a la 

nostra zona és la correcta? Per què? Explica el que sàpigues.  

 

 

 

 

 

El zona Mediterrània es caracteritza per tenir una climatologia molt característica. De clima temperat, el 

clima mediterrani es caracteritza especialment per un règim amb un dèficit hídric durant la part calorosa de 

l'any. 

Què creus que vol dir dèficit hídric? 

 

 

Busca informació i compara amb el que pensaves. 

 

 

 

Desprès de èpoques de dèficit hídric, a la tardor, al nostre territori sol ploure molt, i a vegades amb molta 

intensitat. Saps com anomenem a les avingudes torrencials d’aigua a la nostra zona? Busca informació aquí.  
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Sap formular hipòtesis amb la 
informació que sap 

          

Sap extreure informació d’un 
contingut audiovisual 

          

Sap buscar informació adequadament 
a Internet 

          

Elabora respostes clares i entenedores           

Dóna respostes amb raonament 
científic 

          

 

L’aigua que bec.... 

 
Activitat 14. 

Quan obrim l’aixeta no ens estranya que surti aigua, i sabem que si tenim set la podem beure 

tranquil·lament. Però t’has plantejat mai d’on ve l’aigua que beus? D’on creus que surt l’aigua de l’aixeta de 

casa teva? 

 

 

 

Busca a aquesta pàgina els possibles orígens de l’aigua d’us de boca (la que es pot beure) i realitza una 

hipòtesis d’on ve l’aigua que veus. 

 

 

 

 

Explica el concepte de nivell freàtic (hauràs de fer una recerca a internet) 

 

 

 

 

 

Sigui quin sigui l’origen d’aquesta aigua, no es pot beure tal com està a la natura, per què pot portar 

elements perillosos per la salut, i per tant s’ha de tractar. Busca informació sobre el tractament que es 

realitza a l’aigua per convertir-la en potable i omple la taula que trobaràs a continuació: 
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Procés de Potabilització de l’aigua 
 Nom del procés Explicació 
1   

 
 

2   
 
 

3   
 
 

4   
 
 

5   
 
 

6   
 
 

7   
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Sap formular hipòtesis amb la 
informació que sap 

          

Sap extreure informació d’un 
contingut audiovisual 

          

Sap buscar informació adequadament 
a Internet 

          

Elabora respostes clares i entenedores           

Dóna respostes amb raonament 
científic 

          

 

....i la que marxa per la tassa del lavabo 
 

Així doncs, tota l’aigua que es deixa anar a les clavegueres conté substàncies contaminants i residus orgànics, 

per això abans de tornar-la als rius i als mars cal que estigui neta. 

Una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) té la funció d’aconseguir aigua de qualitat a partir  

d’aigües negres, és a dir, a partir d’aigua que ja ha estat usada i que ja no serveix pels usuaris. S’anomenen 

negres pel color que tenen i, en general, procedeixen del consum domèstic. A l’estació depuradora aquestes 

aigües negres són sotmeses a un procés de tractaments físics, químics i biològics amb els qual s’obté aigua 

neta, que no és suficientment pura per a beure, però sí per tornar-la al riu sense malmetre’l. 

Quan aquestes aigües negres arriben a la planta depuradora fan el recorregut següent: primer passen per un 

canal on hi ha unes reixes que retenen i separen els residus sòlids grans com draps, ampolles, plàstics. 

Després d’aquest primer filtre l’aigua es deixa reposar i se n’eliminen l’arena i els greixos, com que els fangs 
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pesen se’n van cap al fons, en canvi els greixos es queden flotant a l’aigua. Si l’aigua conté residus 

contaminants cal treure-li les substàncies perilloses mitjançant un procés químic. Tot seguit l’aigua és 

conduïda a uns dipòsits on hi ha uns microorganismes que la netegen i quan ja està neta passa per una mena 

de laberint on és desinfectada amb clor. 

Amb la depuració de l’aigua podem aconseguir mantenir les aigües dels rius, mars i llacs neta i assegurar la 

vida d’animals i plantes que hi viuen. 

 

Activitat 15. 

En aquesta explicació has vist que són les aigües negres i el seu tractament, però a vegades també es parla 

d’aigües grises. Mira aquesta pàgina i omple la taula següent. 

Tipus d’aigua Origen Destí  
Negres  

 
 
 

 

Grises   
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Sap buscar informació adequadament 
a Internet 

          

Elabora respostes clares i entenedores           

Dóna respostes amb raonament 
científic 

          

 

Activitat 16 

L’altre dia vaig trobar una bassa d’aigua, que estava tota plena d’algues, i jo que pensava, que estant tan 

verda i bonica molt contaminada no podia estar, vaig pensar que era una aigua ben neta, inclús per beure. 

Però anava amb un amic que li agraden molt els llibres i em va dir que era aigua molt contaminada, i que per 

això creixen les algues! No entenia res! Em va dir una paraula estranya: eutrofització.  

Podries buscar per Internet que vol dir aquesta paraula estranya i per què l’aigua on creixien tantes plantes 

estava contaminada? 
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Sap buscar informació adequadament 
a Internet 

          

Elabora respostes clares i entenedores           

Dóna respostes amb raonament 
científic 

          

 

Valido o no la meva hipòtesi 

 
Ara, caldria que tornessis a la pregunta inicial que vam formular entre tot el grup i miris si ara tens prou 

coneixements sobre l’aigua per respondre-la. Compara amb la resposta que vas donar al principi del treball. 

 

Resposta: 
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Elabora una resposta clara i 
entenedora 

          

Dóna resposta amb raonament 
científic 

          

Es dona compte dels conceptes 
apresos  

          

 


