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Repensem i fem els nostres propis pòsters de l’aigua 
Descripció detallada 

 
 
Objectius  
 
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat sigui capaç d’analitzar i 
comprendre informació i dades complexes sobre temes relacionats amb 
l’aigua, d’una col·lecció de pòsters “L’aigua al segle XXI” editats per 
l’Associació UNESCOCAT. Es proposa  que a partir de la resposta a unes 
preguntes plantejades en relació a cada pòster, els alumnes el comprenguin i 
en dissenyin un ells de més senzill i a l’abast dels seus coneixements.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
En aquest pòsters es tracten els continguts relacionats amb el cicle de l’aigua, 
la hidrosfera, la salut, els ecosistemes amb una mirada global i 
interdisciplinar. Amb l’objectiu que l’alumnat prengui consciència dels 
problemes actuals i futurs relacionats amb l’aigua.  
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Alumnat de 1r cicle d’ESO o d’altres cicles. Els alumnes amb necessitats 
educatives espacials poden participar de l’activitat amb  els seus companys, 
ja que al ser una activitat on els alumnes han de fer un pòster a partir del que 
entenen és una activitat molt lliure i creativa i que permet diversos nivells de 
participació. 
 
Recursos emprats 
 
El material necessari és:  

• Pòsters de l’Associació UNESCOCAT, de la col·lecció “L’aigua al segle 
XXI” en cas de no tenir-los al centre es poden descarregar d’Internet 
(http://www.postersaigua.cat) 
Es poden també demanar els pòsters a UNESCOCAT o es poden 
descarregar i imprimir en un full dinA3 o dinA4 i plastificar-los. 

• Folis din-A3 o paper d’embalar perquè els alumnes facin els seus 
pòsters.  

• Papers reciclats per fer gràfics, esquemes i enganxar-los en el pòster.  
• Tisores 
• Cola de barra 
• Retoladors 
• Colors 
• Fotografies de revistes... 
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Temporització 
 
Es recomana fer l’activitat amb dues o tres sessions, en la primera es dóna el 
pòster als alumnes juntament amb el guió per interpretar-lo, en aquest guió 
hi ha unes quantes preguntes que han de contestar individualment. Als 
alumnes que van més ràpid se’ls diu que comencin a dissenyar en un foli com 
volen fer el seu pòster.  
Es recorda que si necessiten material extra l’han de portar ells i si cal alguna 
cosa especial la poden demanar al professorat. 
En la segona sessió el que es vol es que tots els alumnes facin el pòster 
corresponent. 
En la tercera sessió es pot fer l’explicació i coavaluació dels pòsters, si en la 
segona sessió no hi ha hagut temps d’acabar el pòster es poden donar 10 min 
perquè l’acabin. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Si hi ha menys grups que pòsters es poden triar aquells que siguin més fàcils 
de comprendre pels alumnes que tenim a l’aula. Si cal dos grups poden fer el 
mateix pòster. 
En un principi els alumnes diuen que no entenen res del pòster o que ja ho 
entenen tot i que el pòster ja està bé i que no saben com fer un pòster 
diferent. Per això serveix el full de preguntes perquè els fa veure el que són 
capaços d’entendre i el que no. També s’aconsella que els alumnes abans de 
preguntar els dubtes al professorat ho intenti preguntar a alguns companys a 
veure si entre ells ho poden entendre. 
En la tercera sessió es pot fer que els alumnes expliquin el seu pòster als seus 
companys i d’aquesta manera tots els grups hauran pres consciència de tots 
els temes treballats. 
Per fer la coavaluació, primer de tot es demana als alumnes que facin un 
llistat dels criteris que ells mirarien per decidir quin és el pòster que està 
millor, a continuació se’ls demana que diguin quin és el pòster que més els ha 
agradat i el per què. El que esperem és que diguin que el que més els ha 
agradat ha estat el que millor ha seguit els criteris d’avaluació que ells havien 
pensat. 
 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Es recomana fer l’activitat en petit grup (3-4 persones) d’aquesta manera és 
més fàcil que surtin idees per fer el nou pòster. 
Es recomana poder fer l’activitat en una aula ample on es puguin moure 
taules i cadires per aprofitar millor l’espai, sinó es pot fer en el laboratori si 
aquest permet el treball en grup. 
Una vegada els pòsters acabats es poden intentar penjar en algun lloc del 
centre perquè la resta d’alumnes els vegin, sinó també es poden penjar a 
l’aula. 
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