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L’AIGUA UN RECURS VITAL 
 
 
Objectius  
 

- Analitzar la informació exposada en un pòster de caire científic-social, amb 
informació de textos, gràfics o mapes. 
 

- Prendre consciència que l’aigua és un recurs important per la vida a la Terra i 
d’aquí la importància de fer-ne un bon ús.  
 

- Identificar els punts del territori on hi ha estrés hídric.  
 

- Comparar diferents consums d’aigua.  
 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 

 
L’aigua un recurs vita, és una activitat d’aplicació del cicle de l’aigua. En aquesta 
activitat es va més enllà del propi cicle i s’intenta que l’alumnat reflexioni sobre els 
consums i la quantitat d’aigua existents en el territori. D’aquesta forma l’alumnat ha de 
prendre consciència que l’aigua és un recurs escàs i que se n’ha de fer un bon ús per 
tal de no arribar a situacions crítiques. 
 
 
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; Moodel o campus virtual;  
Col·lecció de murals sobre l’aigua realitzats per Unescocat, Molts instituts els tenen en 
paper. 
 
http://obrasocial.caixacatalunya.com/osocial/idiomes/1/fitxers/mambient/poster1_cat.pdf
 
 
Temporització 
 
L’activitat està pensada per realitzar-la amb unes dues hores depenent de les 
característiques del grup classe.  
 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
És una activitat d’aplicació que tracta un tema científic des d’una perspectiva més 
mediambiental   És una bona forma de conscienciar als nois i noies sobre la 
importància dels recursos, i els seus limits,  en aquest cas l’aigua.   
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A més d’aquesta important funció, l’activitat també dóna la possibilitat a l’alumnat 
d’aplicar els coneixements adquirits al llarg de les altres activitats contemplades a 
l’itinerari del Cicle de l’aigua, i per tant veure el sentit del seu estudi.  
 
En un principi l’activitat està pensada per realitzar-la de forma individual però sense 
deixar de banda el treball en grup classe. Cal posar en comú les respostes a les 
diferents preguntes per tal d’anar regulant i alhora de construir un espai de debat on 
l’alumnat pugui exposar el seu punt de vista i contraposar-lo amb el d’altres 
companys/es. Aquest espai de debat també es pot construir mitjançant la Wiqui del 
Moodel o del campus virtual, d’aquesta forma el temps per debatre es pot allargar fora 
de l’horari escolar.  

 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
Convé poder disposar de mobiliari d’aula que sigui mòbil i permeti combinar estones 
de treball individual amb altres formes de treball.  
L’activitat està pensada per realitzar-la a l’ordinador, tot i que també es pot fer en 
paper. 
 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat: H2Ovital_alumne.pdf 
 
 
Altres recursos 
 
Calculadora del consum d’aigua: 
 
http://www.bcn.es/agenda21/Models/aigua/menuDadesaigua.htm
http://www.consumodeagua.com/
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