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QUÈ PASSARIA SI ENS QUEDEM SENSE AIGUA DOLÇA?  

 

Objectius 

1.- Investigar sobre el consum i la possibilitat de quedar-nos sense aigua dolça. 
2.- Crear preguntes científiques que portin a la investigació. 
3.- Experimentar amb  l’aigua en diferents àmbits (qualitats, consum, dessalar aigua..) 
4.- Donar respostes a través dels resultats i la reflexió a les hipòtesis plantejades.  

Descripció de la proposta 

Versant sobre la temàtica de l’aigua (motiu del 4t Congrés de Ciència) hem desenvolupat tot un 
projecte científic basat en la investigació, creació de preguntes i la corroboració positiva o negativa 
de les nostres hipòtesis. La pregunta a investigar ha sortit dels alumnes, partint dels seus 
coneixements previs i aglutinant els dubtes que es plantejaven sobre l’aigua. Hem desenvolupat 
un seguit de conclusions que ens han anat fent avançar en el nostre aprenentatge. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Tot el projecte s’ha desenvolupat amb un grup de 2n de Primària de 25 alumnes al llarg d’un 
trimestre. Inicialment es va fer amb petites tasques de presentació i motivació de la temàtica.  
Posteriorment, s’ha treballat de manera sistemàtica durant un mes des de les diferents àrees. 
 
Les activitats s’han realitzat amb diferents agrupaments: tant a nivell individual, com en parelles, 
petits grups i algunes amb grup sencer. 
 
S’ha partit molt de l’oralitat, el compartir coneixements i interessos i el cercar maneres per resoldre 
possibles dubtes. 
 
S’han avaluat les diferents fitxes fetes a l’aula. També s’ha tingut en compte la participació oral 
dels alumnes i les seves reflexions a l’hora d’analitzar el treball fer. 
S’han fet tasques d’avaluació grupal a nivell oral. 

Recursos emprats 

Per desenvolupar la investigació hem usat diferents fonts, principalment d’internet. 
 
http://www.cristic.com/lagotarita/ 
http://es.wikihow.com/separar-la-sal-del-agua 
Diferents llibres de medi de Primària així com informació que els alumnes porten de casa. 
 
S’ha utilitzat tot un conjunt de materials a l’hora de realitzat diferents experiments amb aigua: 
Gerres de mesura, embuts, ampolles i gots d’aigua, garrafes, fonts de plàstic, aquari, cigrons... 
 
També tot un conjunt de material de plàstica per realitzar la maqueta, els murals i fitxes. 
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Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

 
Tot i ser una temàtica relacionada amb l’àrea de Medi s’ha treballat de manera interdisciplinar. 
Totes les àrees docents s’han vinculat a la investigació i el resultat es global. 
S’ha procurat treballar de manera competencial, especialment el referit a la cerca i anàlisi de la 
informació, a com reflexionar sobre el propi aprenentatge així com la part lingüística a l’hora 
d’adquirir nou vocabulari i de comunicar allò que s’ha aprés.   

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cal tenir en compte que en la fitxa de cada proposta de l'ARC ja hi ha aquesta informació de 
manera més genèrica. 
El treball ha estat dissenyat per alumnes de 2n de Primària però el seu caràcter global fa que la 
major part dels continguts i les activitats es poguessin fer en qualsevol curs d’aquesta etapa. 
 
El fet de treballar des de diferents modalitats i agrupacions ha fet que es produeixi una plena 
adaptació i integració dels alumnes amb més necessitats així com d’aquells que destaquen més. 

Documents adjunts 

• Material per al professorat. 
◦ PWP- Presentació AIGUA – 4t Congrés de Ciència 
◦ GUIÓ PRESENTACIÓ FINAL. pdf 
◦ Guia ampliada.pdf 
◦  

• Material de treball per a l’alumnat.  
◦ Fitxa punt de partida. pdf 
◦ Aigua contaminada. pdf 
◦ Bola del món – Aigua. pdf 
◦ Fitxa conferència – Salut. pdf 
◦ Idees per estalviar aigua. pdf 
◦ Quanta aigua gastem. pdf 
◦ Conte GOTA RITA. pdf 
◦ Animals marins i contaminació. pdf 

 
• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 

◦ https://sites.google.com/a/xtec.cat/4t-congres-de-ciencia/ 

Autoria 

El projecte ha estat desenvolupat pels alumnes de 2n de Primària de l’escola Els Porxos 
(Barcelona) guiats pel seu tutor Pau Arasa Villar, que ha anat creant part del material utilitzat. 
 


