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Per l’abril, aigües mil 

Guia didàctica 
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 

 
Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos 

• Observació i descripció científica del cicle del aigua i la seva relació amb els 
essers vius, utilitzant el vocabulari de manera rigorosa. 

• Comparació de les característiques identificades utilitzant taules. 

• Plantejament de preguntes al voltant de les característiques de l’aigua, i 
valoració del seu interès per ser investigades. 

 
Per investigar els problemes, obtenir dades i reconèixer evidències 

• Identificació de les magnituds a mesurar, estimació de la mesura i selecció dels 
instruments més idonis (analògics i digitals) per obtenir dades. 

• Disseny i aplicació de procediments de mesura, utilitzant amb cura els materials 
i instruments, respectant les normes de seguretat i recollint les dades amb un 
grau de precisió adequat a l’objectiu de la recerca. 

 

• Elaboració de taules i de gràfics, fonamentalment histogrames, per comunicar 
les dades de forma convencional i amb els recursos TIC. 

• Cerca de dades en diferents fonts i anàlisi crítica de la informació trobada. 
  
Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les 

• Anàlisi dels diferents resultats obtinguts, de les raons que els justifiquen. 

• Construcció de representacions de models sobre l’aigua i el seu cicle coherents 
amb les observacions fetes. Disposició a revisar els models en funció de les 
dades recollides i les opinions fonamentades dels companys i companyes. 

 
Per transferir el nou coneixement a la interpretació d’altres fenòmens i a l’actuació 

conseqüent i responsable 

 

• Ús dels coneixements apresos per dissenyar i argumentar plans d’actuació 
orientats a minimitzar el consum d’aigua i el manteniment de la biodiversitat 
en els entorns escolar i familiar. 

 
Contingut específic 

 
Caracterització de la hidrosfera: aigües oceàniques i continentals. Conceptualització 
del cicle de l’aigua. Identificació de recursos hídrics: aigües superficials i subterrànies. 
Identificació de les fonts i processos principals de contaminació i mètodes bàsics de 
depuració. Justificació de la importància de no malgastar l’aigua. 
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Criteris d’avaluació 

 

• Interpretar observacions d’alguns canvis en els materials a partir d’imaginar la 
matèria formada per partícules. Justificar, d’acord amb les observacions fetes, 
la idoneïtat del model interpretatiu. 

• Argumentar amb criteris fonamentats científicament la necessitat d’utilitzar 
sosteniblement l’aigua i tot tipus de materials tant per al consum personal com 
per a la indústria i l’agricultura, i actuar de manera conseqüent. 

• Argumentar les causes i els impactes d’algunes activitats humanes, en 
particular sobre el cicle de l’aigua i les possibles solucions que es proposen per 
minimitzar-ne els efectes 

 

Com treballar aquesta proposta?  

 
Aquestes són les instruccions que es va proporcionar a l’alumnat de 1r d’ESO de l’INS 
Altafulla:  
 
Aquest guió està pensat per realitzar-lo en 9 sessions de classe, havent-se d’entregar al 
final de la novena sessió per a la seva correcció (en format paper). 
Per treballar aquesta unitat, serà necessari que tothom es descarregui el dossier. Us 
recomano que us descarregueu el dossier en format .pdf per imprimir i el que està en 
format .doc per si heu de treballar sobre l’arxiu (en el cas que encara no tingueu el 
dossier en paper). 
D’altra banda, serà necessari que tingueu el dossier en format paper per anar 
treballant-lo i escrivint les vostres respostes, així com l’ordinador per anar buscant la 
informació que necessiteu.  
Cada dia es revisarà la feina feta, i es tindrà molt en compte que es porti el material 
necessari a classe. 
Al final de cada activitat trobareu una taula per avaluar-vos a vosaltres mateixos. Cal 
que feu una creu a la vostra columna (la que no està en gris) per a cada criteri 
d’avaluació. És molt recomanable que us llegiu la taula abans de començar l’activitat 
per tenir en compte que es vol que desenvolupeu en cada activitat. 
El dossier comptarà el 70% de la nota i el 30% restant provindrà de la feina que es faci 
cada dia a classe i de si es porta el material adequat a classe. 
 


