
El cicle urbà de l’aigua

Objectius
1. Conèixer la captació d’aigua del medi natural per al subministre d’una zona urbana.
2. Reconèixer la funció d’una planta potabilitzadora en el cicle urbà de l’aigua.
3. Conèixer  els  mitjans de transport  i  emmagatzematge de l’aigua per abastir  una 

zona urbana.
4. Identificar les necessitats d’aigua d’una població urbana al llarg del dia.
5. Conèixer la funció del clavegueram.
6. Conèixer les funcions d’una planta depuradora.
7. Identificar les activitats urbanes que poden reutilitzar l’aigua depurada.
8. Entendre  que  les  aigües  que  són  retornades  al  medi  no  han  d’alterar-lo 

negativament.
9. Valorar  la  captació  d’aigua,  la  potabilització  i  la  depuració  com  a  processos 

d’eficiència i sostenibilitat ambiental.

Descripció de l’activitat 
 
Pàgina web interactiva i multimèdia que, a través d’imatges i quadres de text, expliquen 
totes les fases que intervenen en l’abastiment d’aigua en els entorns urbans.
El material segueix l’estructura d’una unitat didàctica, presentant informació multimèdia i 
intercalant activitats interactives (activitats de construcció, qüestions de múltiple elecció, 
activitats d’enllaçar conceptes...)

Recursos emprats 

La proposta inclou informació multimèdia i activitats interactives. En finalitzar el repàs a tots 
els continguts que inclou, es presenta un qüestionari final per comprovar l’assoliment dels 
objectius.  El  programa  no  inclou  el  registre  dels  resultats,  però  el/la  professor/a  pot 
enregistrar els resultats en la seva llibreta de seguiment de l’avaluació.
Per desenvolupar les activitats calen ordinadors connectats a Internet. Es pot emprar un canó 
per realitzar les activitats de forma col·lectiva, si es considera adient.
Si en carregar-se la pàgina s’exigeix el programa (flash) per visionar-lo, cal fer la instal·lació.

Temporització

La lectura dels continguts i la realització de les activitats es poden dur a terme en 1 sessió de 
classe, depenent del ritme d’aprenentatge dels alumnes. 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat 1r d’ESO.

Aspectes didàctics i metodològics 

La  proposta  es  mostra  com a treball  parcial  del  nucli  de  continguts  relacionats  amb els 
Recursos Naturals. Es tracta de l’apartat “El ciclo urbano del agua”, que ha estat considerat 
el més adient per desenvolupar continguts relacionats amb les Ciències Socials. En ella també 
s’inclouen  altres  apartats  però  són  més  propers  al  currículum  de  Ciències  Naturals  i 
Tecnologia. 
S’aconsella treballar la proposta de forma individual o en petit grup, però aquest material 
admet qualsevol tipus d’agrupament .
La proposta vetlla pel seguiment acurat de la seqüència didàctica, per aquest motiu cal anar 
resolent cada activitat per poder passar a la següent. 
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L’aplicació no fa el registre de les activitats fetes al llarg del procés, però sí que avalua i 
comptabilitza el resultat en el test final d’avaluació, permetent fer una revisió dels encerts i 
els errors.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts:
1. La captació de l’aigua del medi natural.
2. La potabilització de l’aigua abans del seu subministrament.
3. El transport i l’emmagatzematge en zona urbana.
4. Distribució i consum de l’aigua urbana.
5. El centre de control de l’aigua
6. El clavegueram
7. Depuració de les aigües residuals.
8. Reciclatge de l’aigua depurada.
9. Retorn de l’aigua depurada al medi natural.

Competències:
1. Tractament de la informació i competència digital.
2. Competència d’aprendre a aprendre.
3. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic.

Processos:
1. Observació
2. Identificació d’espais geogràfics.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat:
Aplicació multimèdia i interactiva: El agua, recurso indispensable para la vida.  Ambientech i 

Fundació Agbar. UAB
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/63_el_agua/index.html Cal  seleccionar  el  bloc 
“Explorando: el ciclo urbano del agua”.
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