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EL CICLE DE L’AIGUA, una idea elaborada amb la intervenció de molts 
savis. 

 
 
Objectius  

 
- Prendre consciència que el cicle tal com el coneixem  actualment és fruit de les 

preguntes que s’ha plantejat la humanitat per explicar-se la circulació de 
l’aigua. 

- Reconèixer i plantejar preguntes significatives en relació amb un tema.  

- Distingir quin objectiu o en relació a quines idees es plantegen les preguntes. 
 
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; Moodle , campus virtual, o document 
google; Web: Google o qualsevol altre cercador d’informació a Internet.  
 
Temporització 
 
L’activitat està pensada per realitzar-la amb una o dues hores, depenent de les 
característiques del grup classe.  
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
En aquesta activitat es combina treball individual i treball per parelles o grup. 

Per fer l’activitat tal com està plantejada es suposa que els alumnes poden entrar 
dades en un espai comú, un moodle, intranet, document google... Es proposa l’entrada 
en una wiki. 

Si no es pot entrar, en una wiki es pot fer l’activitat utilitzant la pissarra o fent que els 
diferents grups entrin les dades en un ordinador i es projecta  en la pantalla o pissarra 
digital. 

L’activitat té dos temps: 

1. Les preguntes dels savis i les preguntes actuals, activitat individual. 

2. Selecció de les preguntes més  significatives, les que tenen més sentit en relació al 
cicle de l’aigua. Activitat en petit i gran grup. 

En la presentació de l’activitat és important assenyalar que això que ara coneixem com 
a cicle de l’aigua és un model o idea que va trigar molt a elaborar-se. 

Abans d’iniciar la tasca cal comentar el dibuix entre tota la classe, preguntant al grup 
què els sembla que representa, i situar ja una de les preguntes importants en relació al 
camí o cicle de l’aigua, “Per on retorna l’aigua del mar a la terra , pel cel o per 
l’interior?” 
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No cal contestar la pregunta, es pot deixar oberta i llavors es demana que pensin les 
preguntes que possiblement es feien antigament quan encara no es sabia la dinàmica 
del cicle de l’aigua. 

Desprès de deixar un temps perquè els alumnes puguin escriure tres o quatre 
preguntes es proposa plantejar preguntes actuals.  Per ajudar a focalitzar les 
preguntes, es pot comentar en gran grup quins problemes hi ha actualment en relació 
a l’aigua, per exemple: la discussió sobre els transvasaments, el problema de la 
sequera i falta d’aigua, el problema de la neteja de l’aigua, les inundacions, ... 

Es deixa un temps per plantejar noves preguntes i llavors es passa a la segona part de 
l’activitat. Aquesta part es pot fer en petit grup o en parelles , es tracta que cada grup 
trií dues o tres preguntes del savi i dues o tres preguntes actuals i les copiïn en una 
wiki. Caldrà obrir una wiki per les preguntes dels savis i una per les preguntes actuals. 

Projectant les preguntes a la pantalla o pissarra digital es comenta en gran grup quines 
són les preguntes més interessants i s’aprofita per anar corregint  i millorant la seva 
redacció. 

A l’hora que es fa això és important anar comentant si les preguntes fan referència al 
cicle de l’aigua o a altres temes, com poden ser les seves propietats, l’origen, la seva 
funció en els essers vius... 

Finalment es demana que en parelles o petit grup copiïn a la taula una pregunta 
relacionada amb cada un dels possibles altres temes relacionats amb l’aigua i totes les 
preguntes importants relacionades amb el cicle. 

Per acabar es demana que posin al costat de cada pregunta si la sabrien respondre o 
no.  

La darrera part de l’activitat, la de subratllar les preguntes en diferent color segons el 
grau de coneixement, és una activitat per conèixer quina percepció tenen del seus 
coneixements i es pot reprendre al final per avaluar si la percepció ha variat. . 

 
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’alumnat pot fer l’activitat sobre paper o en el seu ordinador i introdueix les preguntes 
en un  document preparat en l’ordinador d’aula 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: cicle_alumne.pdf 
 
Altres recursos 
 
 
Documental TV3   L’aigua en joc.  
 
De  Tomàs Molina   
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31150
 
 
 

  2/2 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31150

