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L’aigua un recurs escàs  

 
Objectius 

− Saber que l’aigua es pot presentar en tres estats a la natura (líquid, sòlid i gasós), i 
comprendre la idea de la conservació de la quantitat d’aigua, per tal de descriure’n el seu 
cicle. 

− Aprendre que la major part de l’aigua del planeta es troba en els oceans i mars, i que és 
salada. Per tant, conscienciar sobre l’ús responsable de l'aigua en la vida quotidiana i la 
importància de la seva conservació i estalvi.  

− Conèixer el litre com a unitat de capacitat i les seves fraccions simples (¼, ½ i ¾), a partir de 
la manipulació de pots, ampolles i bols de diferents capacitats.  

Descripció de la proposta 

Som conscients de la quantitat d’aigua que es malgasta a l’escola? L’aigua és un recurs escàs i no 
sempre en som del tot conscients. Els infants s’hauran de plantejar preguntes, formular-se 
hipòtesis i analitzar els resultats obtinguts per tal de trobar una resposta. Finalment, hauran de ser 
capaços de fer una proposta d’actuació orientada a l’ús responsable de l’aigua a l’escola.  

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta és una proposta didàctica interdisciplinar on s’integren coneixements de medi natural i 
matemàtiques. Es necessita de les dues àrees per assolir els objectius de l’activitat.  

Recursos emprats 

Material individual:  
- Fitxa 3 
 
Material per equip: 
- Fitxa 1 en format DIN-A4 
- Fitxa 2 
- Ampolles d’aigua: 0’2l, 1/4l, 1/3l, 1/5l, 1l, 1’5l 

i 5l (o altres)  
- Retoladors permanents 

- Ampolla d’aigua de 2’5l graduada.  
- Portàtils  
 
Altres: 
- Pissarra digital  
- Plastificadora  
- Celo  
- Gomets  
- Cartolina  
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Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  

Continguts:  
- Mesura i comparació de capacitats.  
- Identificació del cicle de l’aigua a la Terra. Reconeixement dels usos socials de l’aigua i 

importància de l’ús responsable.  
- Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn.  

Competències:  
- Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials 

per esdevenir un consumidor responsable. 
- Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle mitjà  

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  

Proposta interdisciplinar de matemàtiques i ciències naturals.  

Documents adjunts 

• Guiaampliada.pdf 
• Guióalumnat.pdf  

Autoria 
 
Ivan Pozo Duran i Marta Boixadera Carrió de l’Escola Paidos de Sant Fruitós de Bages.  
 

 


