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La font del pati no funciona 

 
Aquests dies ens han estat arreglant la font del pati. Quan han obert el paviment, hem 
vist que l’aigua circulava per unes canonades. Aquest fet va provocar la necessitat de 
trobar respostes a tot un seguit de preguntes: D’on ve l’aigua de la font del pati? L’aigua 
de les fonts sempre arriba a través de les canonades? 
 
Comencen a investigar! 
 
La majoria de nosaltres va dir que l’aigua venia de la muntanya. Així doncs, vàrem  
anar al Torrent de les Bruixes. Allí vam descobrir dues fonts: la de Sant Roc i la de la 
Bóta. En uns plafons situats al davant de la Font de la Bóta, vàrem llegir que ja existia 
des de l’època dels Ibers. Aleshores,  
 
• com és que encara rajava aigua?  
 
• és que l’aigua no s'acabava mai? 
 
• d’on venia tota aquella aigua? 
 
També vam descobrir al costat de la font, una porta a través de la qual s’accedia a una 
mina d’aigua. De tornada a l’escola vam investigar què era una mina i d’on provenia la 
seva aigua.  
 
Vàrem formular les nostres hipòtesis.  
 
• Quan plou l’aigua es fica pel terra (...) 
 
• Els Ibers van posar uns tubs de pals i hi havia un riu subterrani (...) 
 
• Quan plou baixa per sota terra i alguna va al mar i alguna va a la mina (...) 
 
Per comprovar-ho, vàrem tallar una ampolla de plàstic i la vàrem col·locar com si fos un 
embut. Després, vàrem omplir la part superior amb grava. Tot seguit hi abocàrem 200 ml 
d’aigua. A continuació, repetirem el mateix procés amb la sorra i l’argila. 
 
Observàrem que la totalitat de l’aigua s’infiltrava ràpidament en la grava. Amb la sorra 
l’aigua s’infiltrava més lentament i part de l’aigua hi queda “atrapada”. Finalment, amb 
l’argila l’aigua no s’ha pogut infiltrar perquè s’ha convertit en fang.  
 
Aleshores, vam intentar imaginar com arribava l’aigua de la pluja fins a la mina. 
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Conclusions 
 
L’aigua, per acció de la gravetat, pot infiltrar-se en sòls sorrencs o amb grava. L’aigua 
circula pels forats que hi ha entre les roques del sòl. En canvi, quan arriba a un terreny 
compost per argiles, l’aigua no pot penetrar-hi. Aleshores, la mina s’omple d’aigua. 
 
Però volíem continuar investigant els efectes de la pluja en el Torrent, és a dir, els 
efectes de les aigües superficials. 
 
Llavors, vàrem construir tres maquetes reproduint un torrent: una amb grava, una altra 
amb sorra; i la tercera amb argila. I, amb cadascuna vam recrear els efectes quan plovia 
molt i quan plovia poc. Ens vam adonar que a les nostres maquetes els faltava la 
vegetació per a que fossin més reals. Vàrem construir una altra maqueta amb plantes. 
 
Vam tornar al Torrent de les Bruixes al cap d’un parell de dies d’haver plogut. La pluja 
havia arrossegat algunes roques i les havia trencat. Llavors, vam pensar maneres de fer 
que les roques fossin més petites. Les vam picar, llençar al terra, esmicolar amb una mà 
de morter. Vam descobrir que fregant, lliscant i picant les roques es feien més petites. 
Però algú va preguntar “Hi ha alguna manera de fer-les més grans? Ho vam aconseguir 
amb la sorra i l’argila si hi afegíem aigua i la pressió adequada. 
 
Què hem après? 
 
• Hi ha fonts artificials i fonts naturals. 
 
• Hi ha materials que permeten la infiltració de l’aigua i materials que no ho permeten. 
 
• En un torrent, el pas de l’aigua pot transportar i arrossegar les roques. Aquestes es 
poden trencar al xocar i al fregar-se entre sí. Per tant, l’aigua erosiona les roques. 
 
• Alguns canvis geològics són lents; altres són més ràpids. 
 
• Els efectes de la pluja sobre el terreny depenen de: 
 

− La quantitat d’aigua. Quan plou molt, l’aigua arrossega les roques i s’obre 
pas al sòl.  

 
− La inclinació del terreny que condiciona la velocitat amb la que circula 

l’aigua. 
 

− El tipus de terreny segons permeti la infiltració o no de l’aigua. 
 

− L’existència de vegetació. En terrenys inclinats, part de l’aigua s’infiltra, 
una altra part l’absorbeixen les arrels de les plantes, i la resta circula per 
la superfície. 


