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L’AIGUA UN RECURS ESCÀS  
 

1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE MEDI NATURAL  

Dimensió ciutadania  

Competència 11. Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements 

científics i socials per esdevenir un consumidor responsable. 

Dimensió món actual 

Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i 

analitzar resultats per trobar respostes. 

2. 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.  

3. CONTINGUTS  

Conservació de la quantitat global de l’aigua. 

Processos que s’estableixen quan l’aigua canvia d’estat. 

Localització de magatzems d’aigua a la natura. 

Unitat de capacitat: el litre.  

Fraccions de litre.  
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4. METODOLOGIA  

La classe es dividirà en 6 grups de 5 infants, cada un dels grups hauran de solucionar un conjunt de 

reptes. A mesura que es vagin resolent, cada grup rebrà una quantitat de punts en funció a la 

qualitat de la feina fet. A més a més, també hi haurà punts positius i negatius en funció del 

comportament del grup.  

Aquests punts s’aniran actualitzant en 

una graella que hi haurà penjada a la 

classe. El grup guanyador rebrà un 

premi especial.  

 

 

5. CICLE D’APRENENTATGE  

Si el 70% de la superfície de la Terra està formada per aigua, per què l’aigua és un 

recurs escàs? 

ACTIVITAT 1. On hi ha aigua? 

Fitxa 1. Repartir un full DIN-A3 a cada grup amb el següent dibuix. Per tal de conèixer les idees 

prèvies dels infants, se’ls demanarà: 

Aquesta és la nova urbanització que es vol construir al costat del riu. Més amunt hi ha una 

fàbrica de detergents que aboca part dels residus que genera en aquest riu.  Dibuixa tot el que 

s’hauria de fer per tal que els futurs habitants tinguessin aigua corrent i  potable a les cases i el 

camí que seguiria l’aigua un cop fos utilitzada. Dibuixa també el cicle natural de l’aigua i, si et cal, 

afegeix –hi paraules o frases. 
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Es deixarà uns 20 minuts perquè realitzin aquesta tasca i després es projectarà la mateixa imatge a 

la pissarra digital. Amb les aportacions de tots construirem tot el circuit del cicle urbà i natural de 

l’aigua. 

ACTIVITAT 2. Quants litres hi ha? 

 Es proporcionarà una fitxa a cada grup. Amb l’ajuda d’aquesta i la manipulació de diferents 

ampolles i aigua, ells mateixos hauran de descobrir el significat de les diferents fraccions de litre. 

També hauran de donar resposta a una seriada reptes, els quals tindran escrits a la fitxa: 

- Agafeu l’ampolla marcada amb una cinta vermella i una d’1/4l. Ompliu l’ampolla d’1/4 l, 

aboqueu-la a l’ampolla de la cinta i marqueu amb una línia on arriba l’aigua. Segueix el 

mateix procediment 3 cops més. De quants litres és l’ampolla de la cinta? 

- Seguiu el mateix procediment, però ara amb una ampolla d’1/3l. Quantes ampolles d’1/3l 

heu d’abocar a l’ampolla de la cinta per què quedi plena?   

- Agafeu l’ampolla més petita que teniu sobre la taula. De quants litres és aquesta ampolla? 

- Ara agafeu l’ampolla més gran que teniu. De quants litres és aquesta ampolla? 

- Si ajunteu l’aigua de totes les ampolles que teniu sobre la taula, quants litres d’aigua 

tindreu en total? 
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ACTIVITAT 3. Quanta aigua consumim en un dia?  

Fitxa 3. Entre tots llegim aquest article: 

Aquest article ha quedat tallat i ens manca una part d’informació. Què vol dir: no beure aigua 

directament de l’aixeta? (alumne: que no és potable) Però estem parlant de si l’aigua és potable o 

del consum d’aigua? Què passa quan bevem aigua de les aixetes de l’escola? Tota l’aigua que surt 

ens la bevem? ... 

L’aigua és un tresor! Plogui o no, l’aigua és un be escàs durant tot l’any i no n’hem de fer un ús 

irracional i innecessari. En el fons, racionalitzar-ne el consum no és tan difícil i, sobretot el que 

hem d’evitar és malbaratar-la (i això és una qüestió d’hàbits). 

A continuació proposem algunes mesures que podem prendre per l’estalvi d’aigua i consells 

per evitar-ne el seu mal ús: 

El WC no és una paperera 

Cada vegada que fem una descàrrega de cisterna estem gastant de forma absurda entre 9 i 12 

litres d’aigua. Si en som conscients no hi llançarem papers, cabells o altres coses que no costa 

gens tirar a la paperera normal. 

Per què tenim obertes les aixetes quan no les utilitzem? 

Rentar-nos les dents pot significar un consum de 12 litres d’aigua! 

I netejar-nos les mans, de 18 litres! 

Quan ens rentem les dents, mentre les estem raspallant, per què necessitem que ragi l’aigua? 

Dutxa en comptes de bany 

Si pensem en la quantitat d’aigua que necessitem per fer-nos un bany no ens quedarem 

indiferents: entre 200 i 300 litres d’aigua. Una dutxa pot representar un 20% d’aquest consum. 

Si tenim rentavaixelles ... 

Encara que pugui semblar el contrari, un bon ús del rentavaixelles pot significar la meitat de 

consum d’aigua que rentant a mà. Però per fer-ho bé hem posar en marxa el rentavaixelles 

amb la càrrega màxima (estalviarem aigua i energia). 

No beure aigua directament de l’aixeta  
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Quanta aigua arribem a perdre per veure aigua de l’aixeta? .... Fem els càlculs pertinents sobre 

quanta aigua perdem de l’aixeta en un dia els alumnes de 3rA.  

Com fem el càlcul? 

- Calculem quanta aigua surt per l’aixeta quan l’obrim   

- Creem una graella per recollir les dades  

- Pengem la graella a la classe  

- Durant tot un dia recollim les dades 

- Fem el càlcul  

Què podríem fer per no perdre aquesta aigua? ... Acabar d’escriure el fragment del text amb el que 

hem après.  

 

ACTIVITAT 4. Què hi podem fer?   

Em après que per no llençar tanta aigua és millor beure amb una ampolla d’aigua o cantimplora, i 

no veure directament de l’aixeta. També em llegit un article que ens donava consells de com 

consumir menys aigua a casa, alguns dels quals també podem aplicar a l’escola.  

Què podem fer per què aquests consells arribin a tota l’escola i entre tots consumir menys aigua?  

La idea és que cada grup dissenyi un pòster per penjar als lavabos, aquest haurà de tenir una frase 

o un missatge significatiu.   
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6. AVALUACIÓ  

ACTIVITAT 1. Cicle de l’aigua  

CICLE NATURAL 

- Tipus 1 o model no cíclic: No hi ha un tancament entre les entrades i les sortides d’aigua, la 

circulació de l’aigua queda interrompuda en algun moment.  

- Tipus 2 o model atmosfèric: Tanca el recorregut de l’aigua en la natura però només considera 

dos magatzems: l’atmosfera i l’oceà, i dos fluxos: l’evaporació i la precipitació. L’aigua inicia el seu 

recorregut al mar, on s’evapora, es formen els núvols i torna a ploure damunt del mar.  

- Tipus 3 o model de circulació superficial: Afegeix a l’anterior la circulació superficial o el retorn 

de l’aigua continental a l’oceà (rius). Té en compte tres magatzems (atmosfera, escorça i oceans) i 

alguns dels fluxos entre aquests. L’aigua del mar, dels rius, dels llacs s’evapora, es formen els 

núvols, plou a les muntanyes, es formen els rius i aquests van cap al mar.   

- Tipus 4 o model de circulació subterrània: Afegeix l’aigua subterrània i la seva circulació, però no 

mostra el procés d’infiltració de l’aigua. L’aigua del mar, dels rius i dels llacs s’evapora, es formen 

els núvols, plou, hi ha circulació superficial (els rius circulen cap al mar) i una part de l’aigua circula 

subterràniament fins arribar també al mar.  

- Tipus 5 o model d’aigua subterrània com a una reserva independent: Representació de l’aigua 

subterrània com una bossa o un llac d’aigua sota terra, sense mostrar cap relació amb la resta de 

l’aigua que circula per la natura. Pot mostrar el procés d’infiltració però no com l’aigua es 

reincorpora de nou al cicle hidrològic. 

- Tipus 6 o model integrador: A més de mostrar l’aqüífer i la circulació subterrània, mostren el 

procés d’infiltració pel qual l’aigua superficial passa a ser subterrània i com aquesta arriba al mar.                       

           

 Font: C. Márquez, 2002 
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CICLE URBÀ 

- Tipus 1- Transport o tractament de l’aigua: només es representa el transport de l’aigua o  bé 

algun sistema de tractament per millorar-ne la qualitat.  

Per exemple: s’ha dibuixat la xarxa de transport i distribució de l’aigua per abastir la població 

i/o la xarxa de clavegueram per la recollida de les aigües residuals o bé alguna instal·lació de 

tractament de l’aigua (ja sigui una depuradora, una potabilitzadora o totes dues).  

-  Tipus 2- Transport i només una instal·lació de tractament: es representa el transport de l’aigua i 

una instal·lació de tractament de l’aigua (depuradora o potabilitzadora).  

Per exemple: s’ha dibuixat la xarxa transport i distribució i/o la xarxa de clavegueram i només 

una de les instal·lacions de tractament de l’aigua (depuradora o potabilitzadora). 

- Tipus 3- Tractament de l’aigua abans i després del consum: afegeix a l’anterior la idea que 

l’aigua cal tractar-la abans i després del seu consum però les instal·lacions dibuixades són errònies 

o estan mal ubicades.  

Per exemple: s’ha dibuixat la xarxa de transport, distribució i clavegueram i el dibuix 

reflecteix la necessitat de fer un tractament de l’aigua abans  i després de ser consumida però 

les instal·lacions no estan ubicades correctament o bé les representacions no corresponen a 

la realitat.  

- Tipus 4- Potabilització i depuració: diferencia clarament entre el procés de potabilització i 

depuració i les instal·lacions s’ubiquen correctament. També s’identifica clarament el punt de 

captació de l’aigua que serà potabilitzada i el transport de l’aigua.  

Per exemple: s’ha dibuixat una potabilitzadora, el transport i distribució de l’aigua, el sistema 

de sanejament (transport de les aigües residuals mitjançant la xarxa de clavegueram i de 

col·lectors fins a la depuradora).  

- Tipus 5- Abastament, sanejament i el consum energètic: afegeix a l’anterior emmagatzament de 

l’aigua (dipòsits) i les necessitats energètiques del cicle urbà de l’aigua: cal energia per bombejar 
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l’aigua cap als dipòsits i cal energia per potabilitzar-la, depurar-la i reutilitzar-la. També pot 

incloure l’aprofitament de l’aigua de la pluja. 

Per exemple: s’ha dibuixat el sistema d’abastament (captació i potabilització de l’aigua, 

transport i emmagatzament i distribució a les cases), el sistema de sanejament  i es fa 

referència a les necessitats energètiques que requereix el funcionament del cicle urbà de 

l’aigua. 

Font: A. Castelltort, 2013 

ACTIVITAT 2. Litres  

REPTES RESPOSTA PUNTUACIÓ 

Agafeu l’ampolla marcada amb una cinta vermella i una 

d’1/4l. Ompliu l’ampolla d’1/4 l, aboqueu-la a l’ampolla 

de la cinta i marqueu amb una línia on arriba l’aigua. 

Segueix el mateix procediment 3 cops més. De quants 

litres és l’ampolla de la cinta?  

1l 2p 

Seguiu el mateix procediment, però ara amb una ampolla 

d’1/3l. Quantes ampolles d’1/3l heu d’abocar a l’ampolla 

de la cinta per què quedi plena?   
3 2p 

Agafeu l’ampolla més petita que teniu sobre la taula. De 

quants litres és aquesta ampolla? 
0,2l 2p 

Ara agafeu l’ampolla més gran que teniu. De quants litres 

és aquesta ampolla? 
5l 2p 

Si ajunteu l’aigua de totes les ampolles que teniu sobre la 

taula, quants litres d’aigua tindreu en total?  
8,45l 2p 
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ACTIVITAT 3. Càlcul  

ÍTEM Nivell 3 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 0 

Recollir els resultats de 

l’experiment i fer-ne el 

tractament que s’hi 

escau.  

Recull els resultats i els 

expressa de la forma més 

apropiada: escrit, dibuixat, 

fotografia... Els interpreta 

correctament.   

Recull els resultats i els 

expressa per escrit, 

dibuixat, fotografia... Els 

interpreta amb dificultat.  

Recull els resultats i els 

expressa per escrit, dibuix, 

fotografia... No els 

interpreta.  

Recull alguns resultats de 

forma parcial. No els 

interpreta.  

Treu conclusions alhora 

de respondre les 

preguntes.  

Argumenta de forma clara 

les respostes amb les 

conclusions estretes de la 

pràctica. 

Argumenta de forma clara 

les respostes, però les 

conclusions no són del tot 

encertades.  

Les respostes no estan 

prou argumentades i les 

conclusions a les quals 

arriba no són bones.  

Cal treballar més en les 

respostes de les preguntes 

i extreure’n millors 

conclusions.  

Incorpora la informació 

provinent de les 

conclusions, als 

coneixements previs.  

Relaciona les conclusions 

amb els coneixements 

previs. Els seus 

coneixements són ara més 

sòlids.  

Relaciona les conclusions 

amb els coneixements 

previs però no arriba a 

fer-ne una acurada 

integració.  

Intenta relacionar 

conclusions amb 

coneixements previs, però 

no els integra. Té 

dificultats en transformar 

la informació en 

coneixements.  

Recull informació teòrica i 

pràctica que no integra i, 

per tant, no transforma en 

coneixements.  
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Expressar-se per escrit.  Redacta correctament 

sense faltes d’ortografia 

amb la terminologia 

pròpia de la matèria.  

Redacta força bé, però li 

manca alguna 

terminologia pròpia de la 

matèria o l’escriu amb 

alguna incorrecció.  

Redacta de manera 

inadequada. Fa algunes 

faltes d’ortografia. Coneix 

poc la terminologia pròpia 

de la matèria.  

Redacta de forma no 

correcta. Fa forces faltes 

d’ortografia. No utilitza la 

terminologia pròpia de la 

matèria.  

 

 

ACTIVITAT 4. Pòster  

ÍTEM Nivell 3 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 0 

Missatge  El missatge és bastant 

creatiu, descriu bé el 

contingut i es pot apreciar a 

distància. 

El missatge descriu bé el 

contingut i s'aprecia a simple 

vista. 

El missatge descriu bé el 

contingut. 

El missatge és molt petit i/o 

no escriu bé el contingut 

del cartell. 

Ortografia  Es fa un bon ús de 

majúscules, minúscules i 

signes de puntuació.  

Hi ha un error en l'ús de 

majúscules, minúscules o en 

la puntuació. 

Hi ha dos errors en l'ús de 

majúscules, minúscules o 

en la puntuació. 

Hi ha més de dos errors en 

l'ús de majúscules, 

minúscules o en la 

puntuació. 
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Gramàtica No hi ha errors gramaticals 

en el pòster.  

Hi ha un error gramatical en 

el pòster.   

Hi ha dos errors 

gramaticals en el pòster.   

Hi ha més d’un error 

gramatical en el pòster.   

Qualitat de la 

construcció  

Té molt bona presentació i 

grandària, mostra una 

considerable atenció en la 

seva construcció, i els seus 

elements estan ben 

organitzats.  

El pòster reflecteix que es va 

prestar atenció a la seva 

construcció. És de bona mida, 

els seus elements estan 

organitzats. 

Reflecteix certa atenció en 

la seva construcció i 

grandària, però la forma en 

què està organitzat el text i 

la imatge no és acurada del 

tot. 

El pòster reflecteix que no 

s’ha prestat atenció a la 

seva construcció i 

grandària. 

Creativitat Reflecteix un excepcional 

grau de creativitat dels 

estudiants en la seva 

creació (color, grandària), és 

molt atractiu i original. 

Reflecteix la creativitat dels 

estudiants en la seva creació 

(color i mida), és atractiu i 

original. 

Reflecteix certa creativitat 

dels estudiants en la seva 

creació (color i 

mida), no és gaire atractiu. 

Reflecteix poca creativitat 

dels estudiants pel que fa a 

la seva creació (color i 

mida) i és poc atractiu i 

original.  

 

 

 


