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Té forma l’aigua? 

 
L’aigua és un element molt quotidià per als nostres infants, així que quan vam iniciar 
una conversa sobre l’aigua, els seus usos, colors, sons… Vam preguntar:  
Quina forma té l’aigua? 

Els alumnes van respondre: rodona, triangle, quadrat…  

Vam veure que les respostes eren molt diferents i que no ho teníem molt clar, així que 
vam decidir d’investigar-ho. 
 
1ª sessió 

Vam presentar  la lupa i el comptagotes i vam preguntar si sabien el que era i perquè 
servia. Alguns van donar respostes interessants:  

 Respecte a la lupa: és per mirar, és per espiar,  

Respecte al comptagotes: és per prendre el xarop 

Després d’aquesta conversa vam introduir el vocabulari nou: lupa i comptagotes. 

Vam donar temps per manipular i provar  la lupa i el comptagotes. Van necessitar una 
estona per saber fer servir el comptagotes. 

Els infants van posar unes gotes d’aigua en un plat de plàstic  i les van observar a cop 
d’ull i amb lupa. Van comentar que eren petites i rodonetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vam proposar de bufar les gotes a veure què passava, i van observar que aquestes es 
movien i es trencaven. 

Van inclinar el plàstic i vam veure que les gotes relliscaven, “com un riu” -va comentar un 
infant-. 

Amb un pal de polo vam partir l’aigua.  

MATERIALS: lupa, comptagotes, pals, platets 



 
                                                                                                                       
  
        
 
                                                          

2 

2ª sessió  

Vam presentar als infants els diferents materials i els vam deixar temps per  manipular-los 
de forma lliure. Els anàvem fent preguntes com:  

“Què passa si posem l’aigua en un pot amb forats?”,  

“Com és que s’escapa?”, 

“Què podem fer perquè no s’escapi?,  

Podem agafar l’aigua amb les mans? 

Com és que en aquest pot s’escapa l’aigua i en aquest no? 

Té la mateixa forma l’aigua en el got que en l’ampolla? 

Com puc posar aigua en aquest pot tan petit? 

Aquest pot està ple o buit? 

 

 

Vàrem fer  transvasaments amb diferents recipients grans, petits, allargats, plans,... per tal 
d’observar la forma que agafa l’aigua. Vam Incloure recipients amb forats, coladors, 
embuts… 

Vam observar la forma de l’aigua en els diferents recipients. Els alumnes es van adonar 
que si posaven l’aigua en una gerra tenia forma de la gerra, si la posaven en una ampolla 
tenia forma d’ampolla, si la posaven en una glaçonera forma de  la glaçonera.   

Dit en vocabulari científic seria:  “l’aigua s’adapta al recipient que la conté”. 


