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Bones pràctiques en l’ús de l’aigua 

 

A qui s'adreça:  A alumnes de cicle inicial de primària 

Àrees implicades : Ciències Naturals, Ciències Socials, expressió oral i escrita, 

Educació Ambiental. 

 

OBJECTIUS 

 

• Prendre consciència de la importància de l’aigua com a recurs vital. 

• Comprendre que, de tota l’aigua del planeta, només en disposem d’una petita 

part, i és doncs un recurs limitat. 

• Identificar l’origen i la destinació de l’aigua que consumim a la llar. 

• Adoptar bons hàbits que afavoreixin l’estalvi d’aigua a la llar. 

• Elaborar un dispositiu d’estalvi d’aigua a la llar. 

 

CONTINGUTS 

 

Coneixements, fets i conceptes: El cicle natural de l’aigua, el cicle artificial de 

l’aigua, principals usos de l’aigua, utilització de l’aigua a casa, mesures d’estalvi 

d’aigua a la llar. 

 

Procediments:  anàlisis del cicle de l’aigua, reconèixer l’ús d’aigua a casa, 

expressió oral i escrita, elaboració d’un estalviador d’aigua. 

 

Actituds, valors i normes: valoració de l’aigua com un recurs escàs, reflexió 

sobre l’ús de l’aigua, valoració de l’actitud i les accions individuals com a una part 

de la societat global. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

1. Primera part teòrica. Breu reflexió sobre el què és l’aigua i la seva importància 

en la vida de qualsevol ésser viu. Introducció del cicle natural i artificial de 
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l’aigua mitjançant un mural. Identificar els usos d’aigua que fem cadascun  de 

nosaltres a casa nostre amb l’ajuda d’un segon mural (20’). 

2. A continuació es proposa dur a terme un joc per tal de comprendre l’ús 

d’aigua a la llar i les mesures d’estalvi que podem adoptar amb cada ús. Per 

fer-ho cal que cada alumne prepari unes targetes on es mostri un ús d’aigua i 

una mesura d’estalvi. A partir d’aquest material elaborat per cada infant 

s’inicia el joc de l’aigua (40’). 

3. Elaboració d’un estalviador d’aigua per la llar. Es proposa un invent per no 

malgastar tanta aigua (30’).  

 

 

DESENVOLUPAMENT 

 

Durada: 1,5 h. 

Nombre d'alumnes per sessió: Un grup classe. 

Lloc de realització:  A l’aula. 

Observacions: És imprescindible la participació activa del professorat responsable 

del grup. 

 

 

PREPARACIÓ PRÈVIA  (material imprescindible pel desenvolupament de 

l’activitat) 

 

- El dia de l’activitat cada alumne a de disposar d’una ampolla de 1,5 o 2 litres 

buida. 

- Cal tenir fotocopiades les instruccions per col·locar l’estalviador d’aigua al 

wàter. 

- Cal disposar d’uns 40 gomets de 2 colors diferents. 


