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Com és que un pou o un llac pot assecar-se i com pot tornar a omplir-se? 

Simulació a la classe amb la construcció d’una maqueta en una garrafa 
 
 
Objectius  

• Identificar els diferents components del cicle de l’aigua: magatzems, 
fluxos, canvis de lloc, i relacionar-ho amb les causes naturals que el 
provoquen. 

• Relacionar els fenòmens observats al laboratori amb els models teòrics 
introduïts a classe. 

• Fer un estudi del cicle de l’aigua de manera senzilla, molt simplificada, 
que permeti treballar els conceptes treballats a l’aula. 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
En aquesta activitat es poden observar els continguts següents: Precipitació, 
Escorrentia, Infiltració, efectes de la Gravetat. A partir de la maqueta es 
poden introduir els conceptes de sequera, inundació, sobreexplotació. 
Depenent de l’ús que es vulgui donar a les maquetes.  
Els usos que s’aconsella són simular les següents situacions: 

1. Precipitació normal 
2. Precipitació abundant (inundació) 
3. Sobreexplotació d’un pou i no precipitació (sequera) 

 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Activitat dirigida a alumnat de 1r d’ESO. Els alumnes amb necessitats 
educatives especials poden realitzar aquesta activitat amb l’ajut dels seus 
companys, fent grups heterogenis.  
 
Recursos emprats 
 
El material que es necessita per a fer la pràctica és el següent: 

• Garrafa d’aigua buida de 5 o 8 litres 
• Grava 
• Sorra 
• Terra Vegetal 
• Got “tub” de plàstic 
• Paper film 
• Cinta adhesiva 
• Ampolles d’aigua de 50 cl 
• Xeringa sense agulla 
• Agulla emmanegada 
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Temporització 
 
Si es vol que els alumnes construeixin la maqueta es necessiten dues hores, 
una per construir-la i una per simular les diferents situacions. Si la maqueta la 
construeix el professor/a amb una hora és suficient per a realitzar l’activitat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 
S’aconsella fer l’activitat amb grup partit, i al laboratori. 
Els grups de treball haurien  de ser de 4 o 5 alumnes, distribuïts de manera 
heterogènia. 
Exploració  
Es recomanable dedicar uns minuts abans de començar l’activitat a plantejar 
unes preguntes, perquè els alumnes entenguin quines situacions naturals es 
volen simular, per veure com les expliquen i sobretot per provocar-los dubtes. 
Abans de començar les diferents simulacions també és important fer-los 
pensar i discutir què creuen que passarà per en cada una de les situacions. 
D’aquesta manera, tot i que no tots els alumnes simulin cada situació, poden 
pensar què passaria i després quan els altres companys els hi expliquin el que 
ha passat, els serà més senzill d’entendre. Per aquest motiu en el guió de 
l’alumne es proposen unes preguntes per començar a pensar. 
Introducció realització 
Cada grup d’alumnes simula una situació diferent i completa el guió de 
pràctiques que és del tipus: Què tinc? Què faig? Què passa? Per què passa? 
Cada alumne amb l’ajuda del seu grup omple el referent a la seva simulació, 
a continuació cada grup elegeix un representant que surt a la pissarra a 
explicar a la resta de companys el que han observat, la resta de companys a 
partir de la informació que han escoltat han d’omplir la fitxa corresponent a 
la situació explicada pel seu company, i així amb cada una de les situacions. 
Estructuració 
En el guió de l’alumne hi ha una pregunta d’estructuració, del tipus Què hem 
fet? Què hem après? però a l’aula se’n poden fer més. Per assegurar-nos que 
els alumnes han entès l’objectiu de l’activitat es pot demanar que completin 
verbalment possibles cicles, es poden identificar magatzems, fluxos... 
Aplicació 
Finalment es aconsellable plantejar als alumnes alguna pregunta que els faci 
aplicar el que han après, en una situació diferent. En el guió també se’n 
proposa una però se’n poden fer d’altres. 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Es recomana fer l’activitat en un laboratori que tingui aixetes per poder 
omplir les ampolles d’aigua. Per evitar mullader al laboratori s’aconsella que 
sigui el professor el que ompli les ampolles, en cas de no poder ser així, cada 
grup ha d’assignar un responsable d’anar a buscar l’aigua, la resta del grup no 
s’hauria d’aixecar de la cadira. 
S’ha de recalcar als alumnes que simulen la precipitació que han d’evitar tirar 
aigua directament al pou o al llac/ mar.  
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A les ampolles de 50 cl s’han de fer pocs forats al tap, ja que sinó l’aigua cau 
massa ràpid i no dóna temps d’observar com es formen les aigües 
subterrànies: És recomanable que el grup d’alumnes que simulen la inundació 
tingui  ampolles d’1 litre amb el mateix nombre de forats que els altres. 
És millor que cada grup tingui només una ampolla per simular la precipitació, i 
que se la vagin passant entre els membres del grup, ja que així mentre un 
simula que plou la resta observa què passa. 
 
Documents adjunts 
 
El guió de pràctiques es diferent segons es vulgui fer la pràctica amb una hora 
o amb dues, ja que en el de dues s’inclou el protocol per a construir la 
maqueta. 
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