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 Què passaria si ens quedem sense aigua dolça? 
 

 
Punt de partida. 
 Participació en el concurs de cartell del 
Congrés de ciència. 
 
Aigua. Què sabem? 
Temps: 1 sessió    Organització: individual/ 
grup sencer / trios     Material: Escolar 
Què sabem de l’aigua? Sota aquesta 
pregunta els alumnes treballen pensant 
idees que ells tenen sobre l’aigua, sense 
especificar cap àmbit. Es fa una posada en 
comú, penjant els paperets on han escrit 
informació a la pissarra. 
Classifiquem les idees per temes: qualitats 

aigua, salut, medi ambient.... 
 
Preguntes per investigar. 
Temps: 1 sessió    Organització: grup sencer / individual     Material: Escolar 
Cada alumne planteja 3 preguntes que li agradaria investigar. 

 
Document: Fitxa Punt de partida 
En aquesta fitxa s’encarà una fotografia de totes les idees que han sortit a la 

pissarra. 
 
Selecció de la pregunta 
Temps: 1 sessió    Organització: grup sencer / grups de 3     Material: Escolar 
Fan una posada en comú en grups de 3 de les preguntes que han plantejat i ells fan 
propostes de la que creuen més interessant.  
En rotllana decidim quina serà la pregunta a investigar entre tots. 

Document: Fitxa Punt de partida 
Omplir la part final. Què investigarem entre tots. 
 
Aigua al món. 
Temps: 1 sessió    Organització: individual / parelles      
Material: Escriptura, PDI, gomets, cigrons, fitxes  
 
Després de cercar a internet informació sobre la quantitat d’aigua al món fem un parell 
d’activitats per entendre que vol dir el 3% d’una quantitat. 
Es reparteixen molts cigrons. Els alumnes per parelles han de comptar-ne 100. Un cop 
els tenim fem veure que aquesta seria tota l’aigua del planeta (dolça i salada). 
Aleshores en separem 3 cigrons (3% d’aigua dolça) i aquests els tornem a dividir en 2 i 
1, seguint la proporció.  
 
Després elaboren una fitxa amb gomets i recullen les dades anteriors. 97 gomets blau 
fosc i 3 gomets clars. 
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Document: Bola del món- aigua 
 
Conferència: Aigua i salut 
Temps: 2 sessions    Organització: grup sencer / individual     Material: Escolar 
 
1a sessió. 
Expertes nutricionistes ens ofereixen una conferència sobre Aigua i Salut, on a més ens 
parlen breument del cicle de l’aigua, l’aigua al món i la importància de beure. 
 
2a sessió.  

Document: Fitxa conferència – Aigua salut 
Com a tasca posterior es passa aquesta fitxa per que exposin quines són les 

idees que més els hi ha quedat de les xerrada i en facin un dibuix. Es fa una posada en 
comú per comentar les idees. 
 
En què usem l’aigua. 
Temps: 2 sessions    Organització: grup sencer / parelles      
Material: Escriptura i dibuix, tubs, recipients, aigua 
 
1a. Ara ja sabem l’aigua que hi ha al planeta. Ara clar sabem en què la usem. Per 
parelles han d’omplir uns cartellets on posaran en que gastem l’aigua, per a què la fem 
servir. 
Ho anirem enganxant tot en una cartolina. Aquesta ens servirà de referència 
posteriorment. 
2a. Elaborem un rius simbòlics on anem xuclant aigua. Veiem que quanta més en 
xuclem (referit als usos que en fa la població) el riu es va quedant més sec. 
 
Jocs i contes d’aigua: La gota Rita. 
Temps: 1 sessió    Organització: grup sencer     Material: PDI 
 
A través de la pàgina web http://www.cristic.com/lagotarita/ hem escoltat un conte 
sobre el cicle de l’aigua i hem fet diferents activitats. 
 
Quanta aigua gastem? 
Temps: 2 sessions    Organització: grup sencer / grups de 4      
Material: Escolar, garrafes i ampolles, fitxes Quanta aigua gastem, calculadora. 
 
Aquesta activitat es divideix en 2 sessions. En la primera realitzem una enquesta sobre 
els usos de l’aigua. Anoten les dades individualment amb ajuda del mestre. 
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Realitzem tot el treball de càlcul per desxifrar la mitjana. 
Finalment elaborem una hipòtesi de l’aigua què creu que gasta 1 persona com 
nosaltres. 
A la segona sessió  es treballar per equips  i es realitzarà la concreció dels càlculs fets 
anterioritat. Treballem al pati. Allà omplirem garrafes fina a completar la quantitat que 
anem gastant.  
 

Document: Quanta aigua gastem 
 

  
 
Accés a l’aigua potable. 
Temps: 1 sessió    Organització: grup sencer      Material: PDI – Fotos Projecte 
El mestre, aprofitant la seva experiència en una ONG i la visita uns projectes 
relacionats amb la construcció de pous a Guinea Conakry fa una xerrada sobre les 
dificultats de moltes persones per accedir a l’aigua potable i les repercussions que 
tenen en els nens i nenes. 
Fan una dibuix sobre això. 
 
Contaminació de l’aigua. 

Temps: 2 sessions    Organització: grup sencer / 
trios     Material: Escolar, aigua, recipients 
1a.- Mirem fotografies per internet de l’estat del 
mar i de moltes platges contaminades. 
Elaboren la fitxa Animals marins per fer 
recordatori de la fauna i conscienciar de la 
necessitat de cuidar el mar.  
Fem també el disseny d’un aquari on col·loquem 
animals marins demanant la cura dels oceans.  
 
Document: Animals marins i contaminació 

2a sessió. Contaminem aigua amb diferents materials: sabó, brutícia, aliments, plàstics 
 
Decàleg per estalviar aigua. 
Temps: 1 sessió    Organització: grup sencer / individual     Material: Escolar 
Elaborem un decàleg d’estalvi d’aigua amb la posada en comú de les idees que havien 
escrit a casa.  
 

Document: Idees per estalviar aigua - símbol 
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Filtrem aigua. 
Temps: 1 sessió    Organització: grup sencer      Material: 
Ampolles, pedres de diferents mides, una gasa, aigua bruta 
Elaborem un parell de filtres amb una ampolla oberta per la 
part inferior i on anem col·locant les pedres de diferents 
mides. Allà filtrarem aigua bruta. Posada en comú dels 
resultats obtinguts.  
 

 
Mirem de dessalar aigua. 
Temps: 1 sessió    Organització: grup sencer / 4 grups de 6      
Material: Escolar, 4 recipients, aigua, sal, sucre, aigua de mar, 
colador, baieta 
Explicació inicial de l’activitat. Recollint les idees que ells havien 
donat, procurarem extreure la sal de l’aigua. 
Cada equip elabora una tècnica. Un filtra l’aigua amb colador, 
altre afegeix sucre, un filtra amb una baieta... 
 
 
 

Museu de l’Aigua a l’escola. 
Temps: 2 sessions    Organització: grup sencer      Material: Tot allò treballat 
Creem els cartells i classifiquem la informació per tal de poder elaborar una petita 
exposició que serveixi per tots els alumnes de l’escola. 
 
Preparem ponència pel congrés de ciència.  
Temps: 2 sessions    Organització: grup sencer      Material: Text ponència i PWP 
En una primera sessió fem assaig i lectura del text dins de l’aula. Elecció dels alumnes 
que exposaran. S’emporten a casa el text per preparar-ho. Nomenem substituts per si 
de cas. 
 
Exposició davant de tots els alumnes de l’escola del nostre treball sobre l’aigua. Això 
ens serveix per compartir les idees i els coneixements apressos i per practicar de cara 
al congrés. 
 
 
ALTRES ACTIVITATS: 
 

Llengua. Conte sobre l’aigua. Quan el núvol va plorar? 
A partir d’un inici de conte inventat pel mestre, cada alumne 
inventa una petita història sobre una gota de pluja. 
Matemàtiques: Capacitat. Litre. Unitats: L cl ml.  
Treball de capacitat en 2 sessions. Reconèixer i classificar 
quantitats i recipients. Sumar.  Més gran / més petit que 1 L 
Plàstica:  
1.- Dibuixem amb aigua. Aigua molt liquida que es bufa amb una 
palleta. 
2.-Escultura amb una ampolla i materials reciclats. 
 
 

Fet per Pau Arasa.  


