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LA TERRA EL PLANETA BLAU 
 
 
Objectius  
 

- Descriure i identificar els diferents components de la hidrosfera. 
 

- Identificar els principals reservoris d’aigua de la Terra. 
 

- Reflexionar sobre la sequera o altres problemes ocasionats per la manca 
d’aigua que afecta a molts països en determinades èpoques de l’any.  
 
 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 

Es tracta d’una activitat inicial, de presentació  de la hidrosfera.  

Un dels punt que es vol remarcar en aquesta activitat és la desigual distribució de 
l’aigua, tant des del punt de vista d’aigua dolça i d’aigua salada, com també la 
diferència que hi ha entre països. Prendre consciència de la desigual distribució pot 
afavorir que l’alumnat realitzi un bon ús d’aquest recurs tant important per la vida.   
 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Es tracta d’una activitat realitzable en qualsevol dels cursos del primer cicle d’ESO, en 
el qual es treballi la hidrosfera i el cicle de l’aigua.  
 
 
 
Recursos emprats 
 
Fitxa de l’alumnat; Projector o pissarra digital;  
Espai amb aigua, ampolles i garrafes de diferents mides, provetes de diferent 
graduació , embuts, ... 
 
 
Temporització 
 
L’activitat està pensada per realitzar-la amb una o dues hores, depenent de les 
característiques del grup classe. Cal tenir en compte que si es decideix mirar el vídeo 
que es recomana, l’activitat s’allargarà una hora més, ja que el vídeo dura uns 59 
minuts.  
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Són quatre els exercicis que componen l’activitat. Els dos primers es realitzen en 
parelles i en canvi els dos últims es poden dur a terme en petits grups. De totes formes 
es recomana que en tots els casos l’alumnat respongui en el seu propi document, 
malgrat la resposta pot  ser feta conjuntament  amb els companys.  
 
Al finalitzar cada qüestió és molt important posar en comú les diferents respostes, així 
com realitzar una petita síntesi que ajudi a l’alumnat a entendre i estructurar millor els 
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conceptes. Pel que fa a l’activitat final es pot acabar, si es té temps, amb un petit debat 
sobre la desigualtat en la distribució de l’aigua. 
 
Al final del document trobareu un link d’un vídeo realitzat per TV3. Es tracta d’un 
documental realitzat l’any 2008 a Catalunya i dura 59 minuts. Malgrat la seva llargada 
és interessant per l’alumnat. El resum del documental el podreu trobar a 
http://www.tv3.cat/actualitat/105440/TV3-emet-lespecial-Laigua-en-joc . 
 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Convé poder disposar de mobiliari d’aula que sigui mòbil i permeti combinar estones 
de treball individual amb d’altres de treball en petit grup, així com posades en comú. 
 
L’activitat també es pot fer sense connexió a Internet. L’alumnat pot fer l’activitat sobre 
paper o en el seu ordinador. En el primer cas l’alumnat haurà d’introduir les preguntes 
en un  document preparat en l’ordinador  de manera que es pugi compartir el treball a 
través de la projecció amb el canó o la pissarra digital. 
 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat: terra_alumne.pdf 
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