
 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències   

DEPURAR L’AIGUA 
 
 
Objectius  
 

- Reconèixer la necessitat de la depuració i la potabilització de l’aigua per a 
posteriors consums.  
 

- Descriure el procés de potabilització de l’aigua. 
 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
Es tracta d’una activitat  d’introducció on l’alumnat se n’adona de la importància de la 
depuració i la potabilització de l’aigua. La vida humana a la Terra ha provocat que 
modifiquéssim el cicle de l’aigua, afegint un pas més en aquest, la depuració i 
potabilització.  

L’aigua és un recurs essencial per la vida però alhora és un recurs escàs, per aquest 
motiu cal aprofitar-lo al màxim. La depuració i la potabilització prepara l’aigua per 
posteriors consums i allarga així el cicle de l’aigua.  
 
 
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; Web: Google o qualsevol altre cercador 
d’informació a Internet;  
Material de laboratori descrit a la fitxa de l’alumnat 
 
 
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 
 

El primer objectiu de l'activitat és que l'alumnat entengui la necessitat de potabilitzar 
l'aigua per a possibilitar el consum posterior. Les preguntes inicials afavoreixen la 
reflexió sobre el fet que aquesta necessitat es deu a la intervenció humana, i a la 
producció de contaminants. És important remarcar que en el cicle de l'aigua a la natura 
es donen processos de depuració "natural" dels que en part s'han copiat els processos 
artificials. Un aspecte que distingeix la depuració natural i l'artificial és la relació 
quantitat d'aigua depurada i temps. Es podria dir que la naturalesa és més lenta.  
El segon objectiu de l'activitat és que l'alumnat entengui com funciona un procés de 
depuració de l'aigua. Encara que el procés que es presenta no és l’utilitza’t en les 
plantes depuradores pensem que pot il·lustrar la idea de depuració i ajudar a entendre 
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l'alumnat que l'aigua de consum domèstic passa per un procés que permet el seu 
consum.  

L'activitat proposa seguir un procediment pautat per conèixer com funciona un procés 
de depuració. Durant tota l'activitat es manipula material de laboratori i substàncies 
sobre les que l'alumnat ha de tenir especial cura. Aspectes com l'atenció, el treball 
precís i la manipulació segura d'objectes i materials són actituds científiques bàsiques 
a treballar en l'activitat.  

Si hi ha al municipi una depuradora d'aigua es pot concertar una visita i comentar 
aspectes com els diferents processos de depuració, el cost que té per al municipi la 
depuració d'aigua, les principals fonts de contaminació i tipus de contaminants i altres 
aspectes que es considerin rellevants. 

 

 
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. 
Per realitzar l’activitat final caldria disposar d’un laboratori.  
 
L’activitat també es pot fer sense connexió, l’alumnat pot fer l’activitat sobre paper o en 
el seu ordinador. Per fer el document comú es pot omplir un document en e l’ordinador 
de l’aula. 
 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat: depurar_alumne.pdf 
 
 
Altres recursos 
 
Vídeos:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=dOBbRvT1Eng
http://www.youtube.com/watch?v=hfGx8pF4Rhg&feature=related

 

  2/2 

http://www.youtube.com/watch?v=dOBbRvT1Eng
http://www.youtube.com/watch?v=hfGx8pF4Rhg&feature=related

