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AIGUA CERCADA, RIQUESA TROBADA 
 

Context 
Aquesta proposta didàctica va destinada als alumnes de primer de primària  
És important que els alumnes estiguin acostumats a treballar cooperativament i per projectes ja que 
aquesta proposta requereix un nivell d’autonomia i de treball cooperatiu força elevat. 
 
Objectius 

- Comprendre la importància de l’aigua dolça d’arreu del món mitjanant una gamificació. 

- Aprendre a identificar aigua dolça en diferents zones.  
- Conèixer la importància de netejar l’aigua mitjançant la creació d’un filtre d’aigua.  

 
Activitats 
 
Sessió 1 
Introducció del funcionament d’aquesta part del projecte; què farem, com funciona el projecte i 
presentació de la graella de seguiment.  
 
Seguidament, l’alumnat es col·loca per grups triats per la mestra per evitar conflictes i es disposen a 
les taules.  
Després, reben la primera carta. Un cop tots els grups l’han llegit, cada grup explica a quina part del 
món viatjarà per trobar un tresor i quin personatge l’ha amagat. Acabat això, es projectaran dues 
imatges per cada zona del món per tal que els alumnes puguin veure en quin tipus de paisatge es 
trobaran.  
 
A continuació, l’alumnat ha d’assolir el repte dos. En aquest cas, han de situar el lloc on aniran en 
un mapa mundi en blanc. Per fer-ho, es col·locarà en la pissarra un mapa mundi físic a gran escala 
per a que l’alumnat pugui apropar-se a observar-lo. Un cop tinguin situada la seva zona, hauran de 
marcar amb una X on es troben al mapa mundi en blanc que haurà estat repartit a cada grup amb 
anterioritat. Repte 1� situar el lloc on anem al mapa.  
 
Després, cada grup sortirà a situar la seva zona al mapa gran de la pissarra per a que la resta de 
grups sàpiga on va la resta.  
 
Un cop acabat això, es passarà la graella de seguiment.  
 
Sessió 2 
S’iniciarà la sessió amb un petit recordatori de la sessió anterior.  
 
Els alumnes es col·locaran per grups i rebran la segona carta. Un cop llegida i feta la posada en 
comú, s’iniciarà una conversa: Què ens passa quan estem molta estona corrents? Estem cansats? 
Tenim set? Per què tenim tanta set? Per què hem de beure aigua diàriament?  
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Un nen voluntari es col·locarà dret davant el grup classe i es preguntarà: A quina alçada he de 
col·locar la meva mà per a representar la quantitat d’aigua que hi ha al nostre cos? 
Quan responguin, la mestra col·locarà la mà sobre el company a l’alçada que hagin dit ells i dirà: I 
si bevem un got d’aigua, he de pujar o baixar la mà? I si fem pipi? 
 
A partir d’aquí, a cada grup se li repartirà una silueta del cos humà (Annex 3) on hauran d’escriure 
per on surt aigua del nostre cos i com entra aigua al nostre cos.  
Un cop hagin acabat, un representant de cada grup explicarà a la resta de la classe el seu esquema.  
 
Al finalitzar aquest repte, els grups rebran la carta 3 i resoldran el repte corresponent. En aquest cas, 
hauran de veure un dibuix de la seva zona i col·locar gomets als llocs on creguin que poden beure 
aigua dolça. (Annex 4) 
Un cop acabat l’exercici, un representant, diferent a l’anterior, de cada grup ens explicarà on han 
col·locat els gomets i per què els han col·locat allà.  
 
Per finalitzar la sessió, es passarà la graella de seguiment.  
 
Sessió 3 
La sessió començarà amb un recordatori de la sessió anterior.  
 
A continuació, els grups rebran la carta 4 amb un seguit de materials: ampolles d’aigua tallades per 
la meitat i gots de plàstic.  
Després de posar en comú la informació de la carta, descobriran que han d’elaborar un filtre 
d’aigua. (Annex 5) 
Un cop acabat, es col·locaran els quatre filtres un al costat de l’altre per a que els alumnes puguin 
observar les diferències i s’iniciarà una conversa sobre per què l’aigua X ha sortit més neta que 
l’aigua Y.  
 
Un cop arribada a la conclusió i per finalitzar la sessió, es passarà la graella de seguiment.  
 
Sessió 4 
Per començar la sessió, es recordarà què vam fer a la sessió anterior i per tancar l’experiment, es 
comentarà que un dels exploradors s’ha posat malalt per beure l’aigua que vam netejar. Com és 
possible? Si estava neta! 
 
La mestra farà algunes preguntes per guiar les seves conclusions. Un cop es tingui la conclusió 
final, es presentarà la pastilla potabilitzadora i la seva funció. No es provarà amb l’aigua de 
l’experiment perquè les condicions per utilitzar-la han de ser un litre d’aigua  per purificar i deixar 
actuar la pastilla durant 30 minuts.  
 
A continuació, cada grup rebrà la cinquena carta i es posarà en comú. Aquesta carta va 
acompanyada d’unes imatges de llocs de l’escola. Cada grup rebrà, inicialment, una imatge que els 
conduirà a un lloc on hauran de trobar una altra imatge que els portarà a un altre lloc, i així 
successivament. (Annex 6) 
La última imatge els conduirà de nou a la classe on trobaran uns cofres amagats.  
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Un cop estiguin tots els grups asseguts i amb els seus respectius cofres, els podran obrir. Dintre de 
cada cofre trobaran una última carta amb una llegenda. Aquesta carta diu que han de construir un 
pal de pluja.  
Per fer-ho, la mestra anirà dient quins passos han de seguir. (Annex 7) 
 
Sessió 5 
Aquesta sessió estarà destinada a la finalització del pal de pluja i acabar d’omplir  la taula de 
seguiment.  
 
Sessió 6 
En aquesta sessió es farà el tancament del projecte.  
 
Per fer-ho, es farà un petit recordatori de totes les sessions i s’iniciarà una conversa: Què us ha 
agradat més? Què hem après? Com us heu sentit?   
I, per acabar, es comentarà entre tots la taula de seguiment.  
 
Avaluació 
L’avaluació serà contínua ja que al llarg del projecte hi ha activitats per saber quins coneixements 
tenen els alumnes. L’avaluació consistirà en:  

• Repte 1: amb el mapa i la col·locació de la X podem saber si els alumnes saben on estan 

situats o no.  

• Repte 2: amb aquesta activitat, sabrem si els alumnes coneixen per quines parts del cos 

perdem aigua.  

• Repte 3: amb aquesta prova sabrem si els alumnes identifiquen les fonts d’aigua dolça 

que hi ha a la imatge i descarten les d’aigua salada.  

Conversa: després de l’experiment, hi ha una conversa on es parlarà de la importància 

de purificar l’aigua i que no podem beure aigua bruta o contaminada perquè ens farà 

mal. Així doncs, sabrem si els alumnes comprenen per què no hem de tenir cura i 

netejar l’aigua quan la bevem d’algun llac, riu o salt d’aigua que trobem.  

• Conversa: la conversa final ens ajudarà a saber fins a quin punt l’alumnat a retingut 

tota la informació que ha anat rebent durant totes les sessions o si cal repassar-la.  

• Graella de seguiment: aquesta graella ens permet veure com s’ha autoavaluat l’alumnat 

ja que són els grups qui la fan.  
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