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PRESENTACIO

Si ens preguntessin quin compost químic present a la Terra resulta imprescindible
per explicar les característiques d’aquest planeta, tots convindrien en que és l’aigua.
Aquest element preciós, que fa possible la vida i el modelat del relleu terrestre, és
també un recurs limitat que es fa infinit perqué es recicla i reutilitza contínuament. Si
la pregunta fos quin paper ha tingut l’aigua en la cultura humana, respondríem amb
una sola paraula: fonamental. Totes les grans civilitzacions s’han desenvolupat prop
de rius i mars. L’aigua per al consum, per a l’agricultura i la ramaderia, per a la
tecnologia, des de la roda de molí fins les centrals nuclears.
L’aigua doncs, en la Natura i en la cultura sempre és present i insubstituïble. Aquest
fer es reflexa en el món de l’ensenyament. En tots els llibres de text de ciències
experimentals i socials, des de la primària fins al batxillerat, hi ha algun tema que
parla de l’aigua: les seves propietats, el seu cicle, el seu paper en els organismes i
en el medi, el seu ús, la seva gestió, etc. Però moltes vegades es treballa de
fragmentada i també sovint només de manera teòrica. La bibliografia existent és molt
extensa però n’hi ha poca que tracti el tema de manera pràctica i dirigida a alumnes
d’ensenyament secundari. Per aquest motiu us oferim aquest recull d’activitats, que
creiem us pot ajudar a treballar amb els vostres alumnes el tema de l’aigua de
manera pràctica i engrescadora.
Tenint en compte els programes escolars, les activitats que us proposem són molt
adients per alumnes de 1r. Cicle d’ESO. Es poden portar a terme conjuntament amb
els crèdits obligatoris de Ciències experimentals o socials o bé com a crèdit variable
d’aquestes àrees. Tanmateix, alguns són prou senzills com per fer-les amb alumnes
del cicle superior de Primària i altres, d’un nivell de complexitat una mica més alt,
amb alumnes de 2n. Cicle d’Eso. Deixem a criteri del professorat quines escollir en
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funció dels objectius que vulgui assolir, del nivell dels seus alumnes, dels recursos
de que disposi, etc.
Hi ha dos tipus d’activitat segons el lloc on es portin a terme: Al centre
d’ensenyament i a fora del centre. De les que es fan al centre n’hi ha d’aula (en les
quals tot el que es necessita és llapis i paper) i de laboratori (requereixen
instrumental i material de laboratori molt senzill i a l’abast de tothom). Les que es fan
fora es poden dividir en activitats de camp i en visites a instal·lacions com
depuradores, potabilitzadores, etc.
Cada activitat ve precedida per una fitxa, dirigida al professor, on s’expliquen els
objectius que es pretenen aconseguir, els fets, procediment i actituds que es
treballaran, la temporització i el material necessari. L’activitat està dirigida a l’alumne
i en ella hi ha el material necessari, la pauta a seguir i un qüestionari que ajuda a
elaborar les conclusions.
Al final hi ha una sèrie d’índexs que pretenen ajudar al professor a programar les
activitats: índex general, índex temàtic (conceptes clau relacionats amb l’activitat on
es treballen), i índex de tipus activitat i temporització. També una bibliografia general
on hi ha relacionats una sèrie de llibres, recursos audiovisuals i recursos informàtics
relacionats amb el tema de l’aigua.
Per acabat, volem agrair a la Fundació Privada Mina d’Aigües de Terrassa la
iniciativa de crear aquest premi per incentivar-nos a pensar sobre com tractar el
tema de l’aigua d’una manera pràctica amb els nostres alumnes.
També, i molt especialment, el nostre company Josep M. Serrano per tots els
suggeriments que ens ha fet al llarg de la realització del treball, per les seves
crítiques constructives i pel seu suport incondicional.
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LA DENSITAT DEL GEL I DE L'AIGUA
OBJECTIUS

1. Comprovar experimentalment la diferent densitat d'un material
segons el seu estat

CONTINGUTS
Conceptes

1. Massa, volum i densitat com a característiques de la matèria

Procediments

1. Correcta manipulació i conservació del material de laboratori
2. Precisió i exactitud en les mesures

Actituds

1. Meticulositat en el treball
2. Distribució adequada de les tasques en el treball en grup

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

30 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

1 balança
1 proveta de 100 ml
1 matràs aforat de 50 ml
glaçons

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 1: 1 de 3
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LA DENSITAT DEL GEL I DE L'AIGUA

MATERIAL NECESSARI
1 balança
1 proveta de 100 ml
1 matràs aforat de 50 ml
glaçons

METODOLOGIA
Densitat del gel
1. Agafeu un parell de glaçons i peseu-los
2. Poseu a la proveta 50 ml d'aigua freda
3.Tireu els glaçons dins la proveta i anoteu el volum de tot plegat.
4. A aquest volum li resteu 50 i obtindreu el volum dels glaçons.
5. Dividiu el pes dels glaçons pel seu volum i obtindreu la densitat del gel
Pes dels glaçons
Volum de l'aigua
amb els glaçons
Volum dels
glaçons
Densitat del gel

Activitat 1: 3 de 3
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Densitat de l'aigua
1. Peseu el matràs aforat
2. Ompliu-lo d'aigua fins a l'enràs (procureu que l'enràs sigui molt exacte) i torneu-lo a
pesar

3. La diferència entre els pesos obtinguts correspon al pes dels 50 ml d'aigua
Dividint el pes pel volum obtindreu la densitat de l'aigua

Densitat de l'aigua =

/

Qui té més densitat, l'aigua o el gel?

/

Quan es barregen aigua i gel, on es situa el gel? Per què?

Activitat 1: 3 de 3
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DENSITAT I TEMPERATURA ESTAN RELACIONADES ?
OBJECTIUS

1. Comprovar experimentalment el comportament de masses
d'aigua de diferent densitat

CONTINGUTS
Conceptes

1. Propietats físiques de l'aigua

Procediments

1. Interpretació i seguiment d'una pauta experimental
2. Correcta manipulació del material de laboratori
3. Expressió de la informació recollida en forma de dibuixos

Actituds

1. Adopció de les normes de seguretat en el treball de laboratori
2. Precisió i exactitud en les observacions

Espai on es desenvolupa l'activitat: aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

Temporització aproximada:60 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

Material:

2 gots de precipitats
colorant blau
colorant vermell
comptagotes

Observacions:

L'aigua calenta a d'estar a punt de bullir.

Activitat 2: 1 de 4

grups petits ( x )

grup classe ( )
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DENSITAT I TEMPERATURA ESTAN
RELACIONADES?

MATERIAL NECESSARI
2 gots de precipitats
aigua
colorant blau
colorant vermell
comptagotes
bec bunsen

METODOLOGIA
1. Ompliu un got amb aigua freda i poseu-hi unes gotes de colorant blau.
2. Ompliu un altre got amb aigua calenta i poseu-hi unes gotes de colorant vermell.
3. Inclineu lleugerament els dos gots, de forma que els líquids quasi es toquin, i
deixeu que l'aigua calenta es dipositi damunt de la freda. Tingueu en compte que el
traspàs s'ha de fer lentament.

Activitat 2: 2 de 4
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/ Observeu què succeeix i dibuixeu-ho.

4. Ompliu de nou un dels gots amb aigua calenta però sense colorant, i a l'altre
barregeu aigua freda amb colorant.

5. Ompliu el comptagotes amb l'aigua freda i introduï u-lo en el got d'aigua calenta,
deixant caure lentament algunes gotes.

/ Observeu què succeeix i dibuixeu-ho.

/ Com expliqueu els dos fenòmens?

Activitat 2: 3 de 4
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/ En les zones dels rius o mars properes a centrals tèrmiques o nuclears que
hi verteixen aigua calenta, els pescadors de la zona observen que i troben el
mateix tipus de peix que abans. Com explicaríeu aquest canvi?

Activitat 2: 4 de 4
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EL COMPORTAMENT DEL GEL
OBJECTIUS

1. Comprovar els diferents comportaments de l'aigua segons el seu
estat

CONTINGUTS
Conceptes

1. Massa, volum i densitat com a característiques de la matèria

Procediments

1. Utilització correcta del material utilitzat
2. Interpretació de les observacions realitzades

Actituds

1. Valoració de l'ordre, la neteja i l'endreça en el material de treball.
2. Participació i actitud responsable en el treball

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula (
altres (

30 minuts

)
laboratori ( x )
): a casa

camp ( )

( Cal esperar un dia)

Tipus d'activitat:

individual ( x )

grups petits ( x )

Material:

1 ampolla de plàstic
1 recipient de boca ampla
1 congelador

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 3: 1 de 2
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EL COMPORTAMENT DEL GEL

MATERIAL NECESSARI
1 ampolla o un pot de plàstic
1 recipient de boca ampla
1 congelador

METODOLOGIA
1. Ompliu l'ampolla amb aigua i poseu-la al congelador durant 24h.
2. Quan la tragueu, observeu si hi ha deformació o trencament de l'ampolla.

/ A igual massa, l'aigua líquida i el gel ocupen el mateix volum?
/ Creieu que aquest fenomen es dóna a la natura? En quines condicions?
Quines conseqüències té?

3. Al cap d'una estona de treure l'ampolla del congelador, trenqueu el plàstic i poseu el gel en un
recipient que contingui aigua freda.
/ El gel sura, o se'n va cap al fons?

/ En els trossos de gel, quina proporció aproximada hi ha entre la part
submergida i l'emergida?

/ Quin fenomen natural us recorda aquesta experiència

Activitat 3: 2 de 2
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Propietats
de l’aigua
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LA TENSIÓ SUPERFICIAL DE L'AIGUA
OBJECTIUS

1.

Comprovar experimentalment l'existència de tensió superficial

Conceptes

1.

Propietats físiques de l' aigua

Procediments

1.

Interpretació de les observacions realitzades i extracció de

CONTINGUTS

conclusions

Actituds

2.

Manipulació de material de laboratori

1.

Valoració de la bona qualitat de l'aigua

2.

Participació i actitud responsable en el treball en grup

Espai on es desenvolupa l'activitat:

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

Temporització aproximada: 20 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

2 gots de precipitats
detergent
talc

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 4: 1 de 2
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LA TENSIÓ SUPERFICIAL DE L'AIGUA

MATERIAL NECESSARI
2 gots de precipitats
aigua
detergent
talc

METODOLOGIA
1. Ompliu amb aigua els dos gots de precipitats. En el primer hi tireu unes gotes de
detergent. En el segon no hi afegiu res.

2. Afegiu talc en la superfície dels dos gots, sense barrejar la mostra.

/ Descriviu què passa en cada got. Com ho explicaríeu?

/ Actualment les aigües de molts rius contenen gran quantitat de detergents.
Alhora, s'està observant una disminució important d'insectes que es desplacen per la
superfície de l'aigua, com els sabaters. Quina relació pot haver entre aquests dos fets?

Activitat 4 : 2 de 2
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OSMOSI: CONCENTRACIONS I FLUXOS
OBJECTIUS

1.

Comprovar experimentalment el fenomen de l'osmosi en les
cèl·lules

CONTINGUTS
Conceptes

1.

Propietats químiques de l'aigua

Procediments

1.

Preparació d'un muntatge experimental

2.

Interpretació de les observacions realitzades i extracció de
conclusions

Actituds

1.

Valoració de la importància de l'aigua pels éssers vius

2.

Participació i actitud responsable en el treball en grup

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

20 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

Material:

1 patata grossa
cullereta
plat

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

( Cal esperar unes hores)

grups petits ( x )

grup classe ( )

ganivet
sucre o sal

Observacions:

Activitat 5 : 1 de 2
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OSMOSI : CONCENTRACIONS I FLUXOS

MATERIAL NECESSARI
1 patata grossa
cullereta
plat
ganivet
sucre o sal

METODOLOGIA
1. Feu un forat a l’extrem d’una patata utilitzant una cullera. Talleu-ne una part per que
quedi la superfície llisa. Peleu l’altre extrem de la patata.

2. Situeu la patata en un plat, de manera que el forat que heu fet quedi mirant amunt.
Dins el forat, poseu una culleradeta de sucre o sal

3. Ompliu el plat amb aigua.
4. Espereu 2 o 3 hores i observareu què ha passat.

/ Què ha passat amb el sucre o la sal ? On és ara?

/ Quin nom rep aquest procés
Activitat 5 : 2 de 2
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UN SORTIDOR D' AIGUA
OBJECTIUS

1.

Comprovar experimentalment el comportament de l'aigua davant els
canvis de pressió

CONTINGUTS
Conceptes

1.

Relacions entre l'atmosfera i la hidrosfera

Procediments

1.

Preparació d'un muntatge experimental

2.

Interpretació i seguiment d'una pauta experimental

3.

Identificació del problema que planteja l'experiència

1.

Adopció de les normes de seguretat en el treball de laboratori

2.

Valoració de l'ordre, la neteja i l'endreça en el material de treball

Actituds

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

45 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

ampolla de plàstic petita
canyeta
agulla de cap
recipient

grup classe ( )

tisores
plastilina
bunsen

Observacions:

Activitat 6: 1 de 2
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UN SORTIDOR D'AIGUA

MATERIAL NECESSARI
ampolla de plàstic petita
canyeta
agulla de cap

tisores
plastilina
bec bunsen

recipient

METODOLOGIA
1. Traieu el tap de l'ampolla i, amb les tisores, feu-li un forat per poder passar la
canyeta.

2. Ompliu l'ampolla fins la meitat amb aigua freda. Enrosqueu bé el tap a l'ampolla.
3. Introduï u la canyeta en el tap (l'extrem de la canyeta ha de quedar ben submergit en
l'aigua. Si convé, podeu afegir aigua). Poseu plastilina al voltant per segellar bé el forat.

4. Amb la plastilina tapeu també l'altre extrem de la canyeta i feu-li un foradet utilitzant
l'agulla .
5. Poseu l'ampolla dins el recipient ple d'aigua i feu un bany Maria. Espereu una
estona perquè el sortidor funcioni.

/ Sabent que l'aigua calenta escalfa l'aire de l'ampolla, expliqueu quin és
el mecanisme que fa que l'aigua surti per aspersió.

Activitat 6: 2 de 2
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LA COMPOSICIÓ DE L' AIGUA
OBJECTIUS

1.

Comprovar experimentalment la composició de l'aigua

Conceptes

1.

Composició química de l'aigua

Procediments

1.

Preparació d'un muntatge experimental

2.

Realització de descripcions escrites

3.

Manipulació de material de laboratori

4.

Interpretació de les observacions i extracció de

CONTINGUTS

conclusions
Actituds

1.

Participació i actitud responsable en el treball en grup

2.

Distribució adequada de les tasques en el grup

Espai on es desenvolupa l'activitat:

aula ( )

laboratori ( x )

camp ( )

Temporització aproximada:

60 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

1 garrafa de plàstic d'aigua
2 elèctrodes de grafit
30 ml d'àcid sulfúric concentrat
fil conductor de coure

Observacions:

Els elèctrodes de grafit es poden comprar en una botiga de
material electrònic. També els podeu treure d'una pila de petaca
gastada de 4,5 v que no sigui alcalina.
Obriu-la amb una serreta. Veureu que a l'interior hi ha tres cilindres.
Aquests s'obren fàcilment amb unes tisores. Dins de cadascun hi
ha un elèctrode amb una peça de llautó cilíndrica a la base. No
tregueu aquesta peça perquè és on podreu lligar el fil de coure.
Aquests elèctrodes es poden utilitzar diverses vegades.
Tingueu en compte que és una feina una mica bruta.

Activitat 7: 1 de 3
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grup classe ( )
silicona o pegament
2 tubs d'assaig
2 piles de petaca

LA COMPOSICIÓ DE L'AIGUA

MATERIAL NECESSARI
1 garrafa de plàstic d'aigua tallada a mitja altura
2 elèctrodes de grafit
2 tubs d'assaig
2 piles de petaca
Fil conductor de coure
30 ml d'àcid sulfúric concentrat
Silicona o pegament

METODOLOGIA
1. Foradeu la base de la garrafa i poseu en els forats els elèctrodes de grafit. Segelleu
bé els forats amb silicona o pegament per tal que no pugui perdre aigua. Deixeu que la
silicona o el pegament s'assequi bé.

2. Lligueu bé un extrem del fil de coure a cada elèctrode.
3. Poseu aigua fins a la meitat aproximadament de la garrafa.
4. Poseu aigua dins un dels tubs. Tapant el broc amb el dit, submergiu-lo dins la
garrafa de manera que quedi dins del tub un dels extrems d'elèctrode. Repetiu
l'operació amb l'altre tub.

5. Afegiu l'àcid sulfúric a l'aigua. Aneu molt en compte perquè és una àcid molt fort que
crema.

Activitat 7: 2 de 3
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6. Connecteu els fils de coure a dues piles de petaca posades en sèrie i espereu una
estona.

/

Descriviu acuradament el que passa mentre el dispositiu està en

funcionament.

/

Als tubs d'assaig s'hi acumulen gasos? Quins creieu que són?

/

S'acumula la mateixa quantitat de gas en els dos tubs? En quin se
n'acumula més i a quin gas deu correspondre?

7. A continuació, canvieu la polaritat de les piles i les connexions.

/

Expliqueu el què passa i doneu-li una explicació.

Activitat 7: 3 de 3
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8

LA DURESA DE L'AIGUA
OBJECTIUS

1.

Analitzar la duresa de l'aigua tot destacant-ne la importància en els
processos quotidians

CONTINGUTS
Conceptes

1.

Propietats químiques de l'aigua: la duresa

Procediments

1.

Preparació d'un muntatge experimental

2.

Correcta manipulació i conservació del material de laboratori

3.

Interpretació de les observacions realitzades i extracció de
conclusions

Actituds

1.

Valoració de l'ordre, la neteja i l'endreça en el material de treball.

2.

Valoració de la bona qualitat de l'aigua

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

Tipus d'activitat:
Material:

Observacions:

Activitat 8: 1 de 3

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

60 minuts

individual ( )
1 vas de precipitats de 250 ml
1 pipeta de 10 ml
5 tubs d'assaig
1 proveta de 100 ml
100 ml d'alcohol etílic
100 ml d'aigua destil·lada
1 bunsen

grups petits ( x )

grup classe ( )

1 balança
1 comptagotes
vareta per remenar
1 gr. de sabó blanc
5 etiquetes autoadhesives
5 mostres d'aigua diferents
sal

La mostra d'aigua bullida, s'ha de preparar prèviament, bullint uns 40 ml
d'aigua de l'aixeta durant un parell de minuts i deixar-la refredar abans
de posar-la al tub d'assaig.
Si no disposeu d'aigua de mar, la podeu preparar diluint 33 g de sal de
cuina en 1 litre d'aigua de l'aixeta.
És molt important que utilitzeu sabó i no detergent.
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LA DURESA DE L'AIGUA

MATERIAL NECESSARI
1 vas de precipitats de 250 ml
1 pipeta de 10 ml

1 bunsen
1 comptagotes

5 tubs d'assaig
1 proveta de 100 ml

vareta per remenar
1 gr. de sabó blanc de

100 ml d'alcohol etílic
100 ml d'aigua destil·lada

Marsella o d'escames de sabó
5 etiquetes autoadhesives

5 mostres d'aigua diferents (destil·lada,

1 balança

de mar, de riu, de l'aixeta, bullida,
envasada, ... )

METODOLOGIA
1. Poseu uns 5 ml de cada mostra d'aigua en els tubs d'assaig.
2. Etiqueteu bé els tubs
3. Prepareu la dissolució de sabó. Al vas de precipitats de 250 ml poseu-hi 1
g de sabó, 100 ml d'aigua destil·lada i 100 ml d'alcohol. Dissoleu-ho bé amb
la vareta.
4.

Amb el comptagotes afegui 5 gotes de solució de sabó a cada tub I

sacsegeu-los bé. A continuació, aneu afegint de gota en gota, la solució de
sabó a cadascun dels tubs I sacsegeu-los desprès de cada gota (després de
sacsejar-los es forma escuma peró, al començament, aquest desapareix de
seguida). S’ha de posar el necessari perqué l’escuma sugui persistent
(almenys durant 30 segons). Compteu el nombre de gotes que heu necessitat
per a cada mostra I anoteu-ho a la taula següent.

Activitat 8: 2 de 3
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TIPUS D’AIGUA

NOMBRE DE GOTES

Destil.lada
De riu
De mar
De l’aixeta
Bullida
Envasada

/

Ordeneu les mostres d’aigua per ordre creixent de duresa (com més
dura és l’aigua, més sabó es necessita pe fer escuma persistent)

/

Hi ha diferència entre l’aigua de l’aixeta i la bullida? Per què?

/

Creieu que la duresa de l’aigua es dolenta per als electrodomèstics?
Per què?

Activitat 8: 3 de 3
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9

L' AIGUA COM A DISSOLVENT
OBJECTIUS

1. Comprovar experimentalment el paper de l'aigua com a dissolvent

CONTINGUTS
Conceptes

1. L'aigua com a dissolvent

Procediments

1. Utilització acurada del material utilitzat
2. Expressió de la informació recollida en forma de dibuixos

Actituds

1. Participació i actitud responsable en el treball en grup
2. Respecte per les opinions dels altres

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula (
altres (

60 minuts

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

( Cal esperar uns dies )

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

2 vasos de precipitats de 250 ml
1 proveta de 100 ml
1 bunsen
1 placa de Petri
sal de cuina

grup classe ( )
1 vareta per remenar
1 cullereta de cafè
1 termòmetre
1 lupa binocular

Observacions:

Activitat 9: 1 de 3
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L'AIGUA COM A DISSOLVENT

MATERIAL NECESSARI
2 vasos de precipitats de 250 ml

1 vareta per remenar

1 proveta de 100 ml

1 cullereta de cafè

1 bunsen

1 termòmetre

1 placa de Petri

1 lupa binocular

Sal de cuina

METODOLOGIA
1. Mesureu amb una proveta, 100 ml d'aigua de l'aixeta i poseu-los en un vas de
precipitats.

2. Afegiu a l'aigua una cullerada de sal.

/

On va la sal?

3. Remeneu-ho bé amb la vareta

/

Què passa amb la sal?

4. Aneu afegint cullerades rases de sal a l'aigua i remeneu-ho bé després de cada
cullerada.

Activitat 9: 2 de 3
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/

Quantes cullerades podeu afegir fins que queda sal sense desfer al fons

del vas?

5. Repetiu l'experiment havent escalfat l'aigua prèviament fins a 50º.

/

Compareu els resultats obtinguts i expliqueu les diferències.

6. Poseu una mica de la solució que heu escalfat a 50º en una placa de Petri i deixeula en repòs durant uns dies, fins que s'hagi evaporat tota l'aigua

7. Quan ja no queda aigua, mireu la placa amb la lupa binocular

/

De quin material es tracta?

/

Feu una descripció i un dibuix del que observeu.

Activitat 9: 3 de 3
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Els estats
de l’aigua

10

DETERMINACIÓ DEL PES D'AIGUA PERDUDA PER EVAPORACIÓ
OBJECTIUS

1. Comprovar experimentalment els diferents estats de l'aigua.

CONTINGUTS
Conceptes

1. Els estats de l'aigua

Procediments

1. Preparació d'un muntatge experimental
2. Interpretació de les observacions realitzades
3. Extracció de conclusions sobre l'experiència realitzada

Actituds

1. Precisió i exactitud en la presa i lectura de mesures
2. Participació i actitud responsable en el treball en grup

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula (
altres (
15 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

Material:

1 balança
1 test amb terra

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

( Cal uns dies d'espera )

grups petits ( x )

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 10: 1 de 2
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DETERMINACIÓ DEL PES D'AIGUA PERDUDA
PER EVAPORACIÓ

MATERIAL NECESSARI
1 balança
1 test amb terra

METODOLOGIA
1. Prepareu un test amb una mica de terra i peseu-lo
2. Regueu-lo bé i quan deixi de regalimar per la base, torneu-lo a pesar
3. Deixeu el test durant uns dies en un lloc airejat i torneu-lo a pesar

/

Els tres pesos són iguals? Raoneu la resposta

Activitat 10: 2 de 3
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11

L' EVAPORACIÓ I LA SUPERFÍCIE
OBJECTIUS

1. Comprovar experimentalment els diferents estats de l'aigua

CONTINGUTS
Conceptes

1. Els estats de l'aigua

Procediments

1. Preparació d'un muntatge experimental
2. Interpretació de les observacions realitzades
3. Extracció de conclusions sobre l'experiència realitzada

Actituds

1. Valoració de l'ordre, la neteja i l'endreça en el material de treball
2. Precisió i exactitud en la presa i lectura de mesures

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

15 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

Material:

1 safata de forn
1 llauna
1 proveta

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

( Cal uns dies d'espera )

grups petits ( x )

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 11: 1 de 2
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L'EVAPORACIÓ I LA SUPERFÍCIE

MATERIAL NECESSARI
1 recipient de superfície àmplia i poca alçada (per ex.: una safata de forn)
1 recipient alt i poc ample (per ex.: una llauna)
1 proveta

METODOLOGIA
1. Poseu la mateixa quantitat d'aigua en els dos recipients i deixeu-los, en unes
condicions de temperatura i airejament iguals, durant uns dies.
2. Determineu la quantitat d'aigua que queda en cada recipient.

/ Comenteu els resultats obtinguts

Activitat 11: 2 de 2
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12

LA TEMPERATURA, L'AIRE EN MOVIMENT I L'EVAPORACIÓ
OBJECTIUS

1. Comprovar experimentalment l'efecte de la modificació de variables
que intervenen en els fenòmens físics

CONTINGUTS
Conceptes

1. Variació de la temperatura i canvis d'estat en les substàncies pures
2. Efectes físics del calor sobre l'aigua

Procediments

1. Manipulació d'estris i utillatge de laboratori
2. Interpretació i seguiment d'una pauta experimental

Actituds

1. Valoració de l'ordre, la neteja i l'endreça en el material de treball.
2. Ús adequat del material de laboratori

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

30 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

Material:

2 tapes de llauna
paper de filtre
1 pinces de fusta

grups petits ( x )

grup classe ( )

1 comptagotes
1 ventilador
1 bunsen

Observacions:

Activitat 12: 1 de 2
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LA TEMPERATURA, L'AIRE EN MOVIMENT
I L'EVAPORACIÓ

MATERIAL NECESSARI
2 tapes de llauna

1 comptagotes

paper de filtre
1 pinces de fusta

1 ventilador
1 bunsen

METODOLOGIA
1. Subjecteu una de les tapes amb les pinces de fusta i escalfeu-la amb el
bunsen. Quan estigui ben calenta, l'aparteu del foc i, amb el comptagotes, hi
tireu a sobre dues gotes d'aigua.

2. A la tapa freda hi poseu la mateixa quantitat d'aigua.

/ En quina de les dues l'aigua s'evapora més depressa? Per què?

3. Retalleu dos trossos iguals de paper de filtre i humitegeu'los. Pengeu'los
en algun suport i encareu el ventilador cap a un dels dos papers.

/Quin s'eixuga abans? Per què?

Activitat 12: 2 de 2
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13

LA CONDENSACIÓ DEL VAPOR
OBJECTIUS

1.

Comprovar experimentalment els canvis d'estat

Conceptes

1.

Els estats de l'aigua

Procediments

1.

Preparació d'un muntatge experimental

2.

Interpretació de les observacions realitzades i extracció de

CONTINGUTS

conclusions

Actituds

1.

Adopció de les normes de seguretat en el treball de laboratori

Espai on es desenvolupa l'activitat:

aula (
altres (

Temporització aproximada:

45 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( )

Material:

2 safates de metall
tetera
glaçons de gel

Observacions:

Es pot fer un sol muntatge per tot el grup classe o bé treballar en petits
grups en funció de la disponibilitat de material

Activitat 13: 1 de 2

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

grup classe ( x )
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LA CONDENSACIÓ DEL VAPOR

MATERIAL NECESSARI
2 safates de metall
tetera
aigua
glaçons de gel

METODOLOGIA
1. Per sobre d'una de les safates, a uns 35 o 40 centímetres, col·loqueu l'altra safata
de metall sostinguda per un suport. Sobre ella, poseu uns glaçons de gel.
2. Ompliu la tetera d'aigua i escalfeu-la fins que bulli (aquesta operació pot ésser
erillosa i convindria que la fes el professor/a).

3. Quan l'aigua està bullint, poseu la tetera a la safata de sota, de manera que el vapor
que surt entri en contacte amb la safata del damunt.

/

Observeu què succeeix i expliqueu el fenomen natural que us recorda.

/

D'on prové aquest vapor i per què es condensa al entrar en contacte
amb la safata de dalt?

Activitat 13: 2 de 2
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L’aigua a la
biosfera

14

LES PLANTES DESPRENEN AIGUA
OBJECTIUS

1. Explicar el paper fonamental de l'aigua en la vida de les plantes

CONTINGUTS
Conceptes

1. L'aigua com a component vital de les plantes

Procediments

1. Preparació d'un muntatge experimental
2. Precisió i exactitud en les observacions

Actituds

1. Valoració de la importància de l'aigua pels éssers vius.
2. Participació i actitud responsable en el treball en grup

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula (
altres (
30 minuts

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

( Cal esperar uns dies)

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

2 plantes o branques fulloses
2 bosses de plàstic
2 pots
paper de filtre
oli
vaselina

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 14: 1 de 2
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LES PLANTES DESPRENEN AIGUA

MATERIAL NECESSARI
2 plantes o dues branques fulloses
2 bosses de plàtic
Oli i vaselina
Paper de filtre

METODOLOGIA
1. Poseu en un pot aigua fins a la meitat i un bon raig d’oli que cobreixi tota la
superfície de l’aigua.

2. Tapeu la boca del pot amb paper de filtre i travesseu-lo amb una planta fins que la
base d’aquesta estigui ben submergida en l’aigua.

3. Recobriu tot el muntatge amb una bossa de plàstic, lligat-la bé a la base del pot..
4. Repetiu l’experiment untant prèviament les fulles i la tija de l’altra planta amb
vaselina.

5. Observeu les bosses al cap d’uns dies.

/

Hi ha diferències entre els dos muntatges? Raoneu la resposta

/

Per què un sembla que cal posar oli damunt l’aigua?

Activitat 14: 2 de 2
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15

EL SÒL RETÉ AIGUA
OBJECTIUS

1. Comprovar experimentalment la importància de la composició del
sòl en la retenció d'aigua

CONTINGUTS
Conceptes

1. La permeabilitat del sòl

Procediments

1. Manipulació d'estris i utillatge de laboratori
2. Interpretació de les observacions i extracció de conclusions

Actituds

1. Participació i actitud responsable en el treball en grup.
2. Valoració de l'ordre, la neteja i l'endreça en el material de laboratori

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

30 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

Material:

3 embuts de vidre
3 recipients de vidre
1 proveta
terra, sorra i argila
paper de filtre

grups petits ( x )

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 15: 1 de 2
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EL SÒL RETÉ AIGUA

MATERIAL NECESSARI
Terra, sorra i argila
3 embuts de vidre
3 recipients de vidre
1 proveta
paper de filtre

METODOLOGIA
1. Prepareu 3 embuts folrats amb paper de filtre i poseu en un d'ells sorra, a l'altre
argila i a l'altre terra (aproximadament la mateixa quantitat de material a cada embut)

2. Poseu cada embut dins un pot de vidre i aboqueu, a poc a poc, a cadascun la
mateixa quantitat d'aigua.

3. Deixeu passar una estona i observeu la quantitat d'aigua que es va recollint en cada
pot.

/

Ordeneu els tres materials (sorra, argila i terra) segons la capacitat de

retenir aigua.

/

Quin dels tres us sembla més adient per plantar-hi vegetals? Per què?

Activitat 15: 2 de 2

40

16

L' ACCIÓ EROSIVA DE L' AIGUA
OBJECTIUS

1. Relacionar l'acció erosiva de l'aigua amb l'estructura del sòl

CONTINGUTS
Conceptes

1. L'aigua com a modeladora del paisatge

Procediments

1. Preparació d'un muntatge experimental
2. Neteja i conservació del material utilitzat

Actituds

1. Valoració de l'enriquiment que comporta el treball en grup
2. Valoració de la importància de la vegetació en el manteniment dels
sòls i del relleu

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

60 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

grup classe ( )

Material:

1 regadora
3 cubetes de plàstic
1 corró
mostra de sòl amb herbes arrelades
mostra de sòl sense herbes però conservant l'estructura
mostra de sòl prèviament desfeta amb el corró

Observacions:

Activitat 16: 1 de 3
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L'ACCIÓ EROSIVA DE L'AIGUA

MATERIAL NECESSARI
1 regadora
3 cubetes de plàstic
1 corró
mostra de sòl amb herbes arrelades
mostra de sòl sense herbes però conservant l'estructura
mostra de sòl prèviament desfeta amb el corró

METODOLOGIA
1. Poseu a cada cubeta una mostra de sòl de manera que quedi ben plena
2. Poseu les cubetes alineades de manera que tinguin una lleugera inclinació respecte
el pla horitzontal. Les cubetes han de quedar en la mateixa inclinació i han d'estar
sotmeses a les mateixes condicions ambientals.

3. Sota la part inferior de cada cubeta poseu un recipient que reculli l'aigua que circuli
per damunt del sòl.

4. Amb la regadora, simuleu l'efecte de la pluja abocant a la part més alta de cada
cubeta la mateixa quantitat d'aigua.

Activitat 16: 2 de 3
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/ En quina de les mostres recolliu més aigua?

/ Es comporten de la mateixa manera els dos sòls que no tenen plantes?
Raoneu la resposta

/ Quin s'erosiona més de pressa?

Activitat 16: 3 de 3
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17

FEM UN PLUVIÒMETRE
OBJECTIUS

1.

Construir un muntatge senzill que permeti la mesura de la
precipitació

CONTINGUTS
Conceptes

1.

L'aigua a l'atmosfera: la precipitació

Procediments

1.

Expressió de la informació recollida en forma de gràfic

2.

Contrucció d'un aparell meteorològic

1.

Hàbit i sistematització en les observacions

2.

Pulcritud en la presentació dels treballs

Actituds

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

30 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

ampolla de plàstic transparent
recipient cilíndric o proveta
plastilina
un corró

grup classe ( )
tisores
un regle
paper

Observacions:

Activitat 17: 1 de 3
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FEM UN PLUVIÒMETRE

MATERIAL NECESSARI
ampolla de plàstic transparent
tisores
plastilina
paper
recipient cilíndric o una proveta
un regle
un corró

METODOLOGIA
1. Talleu la part superior d'una ampolla, just per on comença a aprimar-se. Aquesta
part servirà d'embut recol·lector de la pluja.

2. Ompliu el fons de la ampolla amb plastilina fins aconseguir una superfície plana.
3. Afegiu aigua a l'ampolla fins que mesureu 1 centímetre d'alçada.
4. Enganxeu una tira de paper vertical al recipient cilíndric (aquest recipient no pot ser
més alt que la 1/2 de l'altura de l'ampolla .

5. Poseu dins el recipient cilíndric l'aigua continguda a la ampolla i assenyaleu sobre el
paper el nivell al que ha arribat.

Activitat 17: 2 de 3
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6. Mesureu la distància entre aquesta senyal i el fons del recipient, i transporteu
aquesta mesura fins dalt, al llarg de tota la banda del paper. Dividiu cada interval en 10
parts iguals i obtindreu els mil·límetres de pluja.

7. Poseu l' embut dins el recipient cilíndric buit i introduï u aquest en la part inferior de l'
ampolla.

8. Instal·leu el pluviòmetre en un lloc descobert, i on no pugui caure. Si plou poc podreu
mesurar la quantitat d'aigua que cau en el recipient petit. Si es tracta d'una pluja forta,
l'aigua desbordarài serà recollida per l'ampolla i la podreu mesurar tirant-la al recipient.

9. Feu durant un mes, un seguiment de la precipitació i de l'aigua recollida amb el
pluviòmetre.

10. Elaboreu un gràfic que reflecteixi la precipitació caiguda durant el mes que heu fet
observacions.

Activitat 17: 3 de 3
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18

EL CICLE DE L' AIGUA
OBJECTIUS

1.

Descriure les fases del cicle hidrològic

Conceptes

1.

El cicle de l'aigua

Procediments

1.

Interpretació d'esquemes

2.

Realització de descripcions escrites

3.

Utilització del lèxic propi de l'àrea

1.

Responsabilitat en el treball personal

2.

Presentació acurada dels treballs

CONTINGUTS

Actituds

Espai on es desenvolupa l'activitat: aula ( x )
altres ( ):

laboratori ( )

Temporització aproximada:

30 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( x )

grups petits ( )

Material:

llapis de colors

camp ( )

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 18: 1 de 3
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EL CICLE DE L'AIGUA

/ Completa el mapa mut del cicle de l'aigua posant el nom dels següents fenòmens

(Utilitza

colors i fes-ne anar un per a cada fenomen):
Precipitació

Evaporació

Fusió

Escolament

Transpiració

Absorció

Icebergs

Fonts

Infiltració

Aigües juvenils

Ingestió/medi

/ Imagina que ets una gota d'aigua del mar Mediterrani. Explica dos dels possibles recorreguts
que podries fer, seguint un cicle complet de l'aigua i passant almenys per 3 compartiments.

/ Uneix mitjançant fletxes els conceptes de la dreta amb les definicions que
corresponen:

s El sol escalfa l'oceà i l'aigua passa de l'estat líquid al gasós.

Escorrentia

s L'aire es refreda en ascendir i forma els núvols.

Condensació

s L'aigua dels núvols cau en forma de pluja.

Infiltració

s Part de la pluja passa a les aigües superficial.

Precipitació

Activitat 18: 3 de 3
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s Part de la pluja passa a aigües subterrànies.

Evaporació

EL CICLE DE L'AIGUA

Activitat 18: 3 de 3
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19

CREA EL TEU CICLE DE L'AIGUA
OBJECTIUS

1.

Comprovar experimentalment algunes de les fases del cicle de
l'aigua

CONTINGUTS
Conceptes

1.

El cicle de l'aigua

Procediments

1.

Preparació d'un muntatge experimental

2.

Interpretació de les observacions realitzades i extracció de
conclusions

Actituds

1.

Precisió i exactitud en les observacions

2.

Valoració de la importància de l'aigua pels éssers vius

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

30 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

Material:

1 cristal·litzador
sorra, pedres i terra
plantes

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

( Cal esperar uns dies)

grups petits ( )

grup classe ( x )

pes
plàstic transparent
recipient amb aigua

Observacions:

Activitat 19: 1 de 3
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CREA EL TEU CICLE DE L'AIGUA

MATERIAL NECESSARI
1 cristal·litzador
sorra, pedres i terra
plantes
recipient amb aigua
plàstic transparent de cuina
pes

METODOLOGIA
1. Dins el cristal·litzador, poseu una capa de pedres. A sobre, una de sorra i finalment,
una de terra. Regueu-ho una mica.

2. Enterreu les plantes en un costat del cristal·ltzador, i a l'altre, col·loqueu el recipient
amb aigua.

3. Tapeu el cristal·litzador amb paper transparent de cuina, de manera que no hi quedi
cap porus (si cal enganxeu-lo amb una goma). Poseu un petit pes a la superfície del
paper de cuina procurant que quedi just damunt la planta.

4. Situeu el cristal·litzador en un lloc on li toqui el sol i espereu uns dies. Veureu com
funciona el cicle de l'aigua.

Activitat 19: 2 de 3
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/ Ha variat el nivell de l'aigua del recipient? On està ara aquesta aigua?

/

Quin és el motor que fa funcionar aquest cicle? Què passaria si deixéssim aquest

cristal·litzador en un lloc fosc?

Activitat 19: 3 de 3
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20

SORTIDA DE CAMP: EL MEDI AQUÀTIC
OBJECTIUS

1. Analitzar en un ecosistema aquàtic les propietats físiques i
químiques més rellevants del medi
2. Avaluar l'impacte de les activitats humanes sobre la hidrosfera

CONTINGUTS
Conceptes

1. Estudi d'un ecosistema: el biòtop
2. La contaminació de l'aigua

Procediments

1. Expressió de la informació recollida en forma de taules i dibuixos
a escala
2. Realització de càlculs numèrics i aplicació de fórmules
matemàtiques
3. Recol·lecció acurada de mostres
4. Utilització d'instruments i aparells de camp

Actituds

1. Actitud crítica davant la degradació i espoliació del medi natural
2. Ús i conservació acurada del material de camp

Espai on es desenvolupa l'activitat: aula (
altres (
Temporització aproximada:

)
):

laboratori ( x )

camp ( x )

camp: 3 hores
laboratori: 2 hores

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

2 cordes de 25 m amb un nus cada 2 m
cinta mètrica rígida d'un metre
cinta mètrica de 25 m
gràfic de cabals mitjans del riu
paper indicador d' acidesa ( pH )
botes de pescador
conductivímetre

grup classe ( )
termòmetre
cronòmetre
calculadora
fluoròscop
pot de vidre
oxímetre
1 regle

Observacions:

Activitat 20: 1 de 10
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SORTIDA DE CAMP: EL MEDI AQUÀTIC

MATERIAL NECESSARI
2 cordes de 25 m amb un nus cada 2 m

cinta mètrica rígida d'un metre

termòmetre

cinta mètrica de 25 m

cronòmetre
calculadora

botes de pescador
oxímetre

paper indicador de pH
fluoròscop

conductivímetre
pot de vidre

gràfic de cabals mitjans del riu

1 regle

MESURA DEL CABAL
1. Esteneu les dues cordes de costat a costat del riu, transversalment i
separades entre si per 10 m. Anoteu el valor d'una amplada.
Amplada :

m

2. Al llarg d'una de les cordes esteses mesureu la profunditat del riu cada
dos metres i aneu-la anotant a la taula següent:
P1

P9

P2

P10

P3

P11

P4

P12

P5

P13

P6

P14

P7

P15

P8

P16

Activitat 20 : 2 de 10
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3. Sense treure les cintes, llenceu a l'aigua un petit fragment de fusta i amb el
cronòmetre mesureu el temps que triga a recórrer els 10 m que les separen.
Repetiu l'experiència 3 o 4 vegades llançant la fusta en diferents llocs. Anoteu
els temps mesurats:
t1=

t2=

t3=

t4=

t5=

Estima del cabal
1. Dibuixeu el perfil transversal del riu a escala (escala horitzontal 1:200,
escala vertical 1:10). La secció queda dividida d'aquesta manera en una sÈrie
de fragments, la forma dels quals s'aproxima molt a la de triangles i trapezis.

2. Calculeu l'àrea de cada fragment considerant-los equivalents a les figures
geomètriques citades (Àrea del triangle = B x h / 2; Àrea del trapezi = [(B + b)
/ 2] x h). Amb els valors obtinguts ompliu la taula adjunta.
a1
a2

a9
a10

a3
a4

a11
a12

a5
a6

a13
a14

a7
a8

a15
a16
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Finalment la suma de les àrees parcials obtingudes ens donarà la secció del
riu.
S = a 1 + a2 + a3 + ........ + a n
m2

S=

3. Calculeu el temps mitjà amb les 5 o 6 mesures de temps que heu pres:
T = ( t1 + t2 + ........ + tn ) / n =
Coneixent :

v=

e = 10 m

i

v=e/t

m/s

4. Feu una estima del cabal utilitzant l'expressió Q = S x v
S : àrea de la secció mitjana
v : velocitat mitjana

Q=

m3/s

Per obtenir-lo en l/s només cal multiplicar el resultat final per 1000

Q=
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/

Qüestionari

1. Consulta la gràfica de cabals mitjans del riu on estàs treballant:
1.1. En quin període de l'any es dóna el cabal màxim? I el mínim?

1.2. Aquests períodes corresponen amb els màxims i mínims de
precipitació? Raona la resposta

2. Quin tipus de règim té aquest riu?
Nival q

Pluvio-nival q

Pluvial q

3. Quin és el cabal mitja del riu on estàs treballant?

4. Es donen variacions de cabal com a resultat d'activitats humanes?
En cas afirmatiu: Quines són aquestes activitats?

Es noten les variacions en els marges de la llera?
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TRANSPARÈNCIA
Podem mesurar-la utilitzant un fluoròscop (tub de matèria plàstica transparent
de 1,5 m de longitud i diàmetre interior mínim de 3 cm, tancat a la part inferior
amb un tap pintat de blanc i amb una creu negra dibuixada.)

1. Aneu omplint d'aigua el fluoròscop fins que deixi de veure's la creu negra
2. Anoteu l'alçada de l'aigua
Alçada de l'aigua:

COLOR
Per saber quin color té l'aigua cal agafar-ne una mostra amb un pot de vidre i,
sense deixar-la reposar, posar una cartolina blanca al darrere per tal
d'apreciar quin és el seu color en relació al blanc. Així sabrem el color
aparent. Per saber el color real, cal deixar reposar una estona la mostra i
tornar a repetir l'operació.

Color aparent:

Color real:

Si no és incolora, saps el motiu del seu color?
COLOR DE L'AIGUA
Incolora
Marró

MOTIU POSSIBLE
Aigua neta
Presència de molts materials en
suspensió, provocada per exemple per
fortes pluges.

Verd

Presència de moltes algues, provocada
per abundància de nutrients com el
fòsfor i el nitrogen.

Groc, vermell

Substrat geològic argilós.
Presència de productes químics,
provocada per algun abocament

Blanc, gris
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TEMPERATURA
Mesureu la temperatura de l'aigua i de l'aire amb el termòmetre
Temperatura aigua :

ºC

ºC

Temperatura aire :

ºC

ºC

OLOR
Preneu una mostra d'aigua i oloreu-la.
Si fa olor, de què és? A què pot ser deguda?
OLOR

MOTIUS POSSIBLES

Inodora

Aigua neta

Clor

Aigua tractada amb clor per a
desinfectar-la

Medicina

Abocament de productes químics

Fecal

Abocament de clavegueres, purins, etc.

Terrosa

Presència d'argila en suspensió

MESURA DE LA CONDUCTIVITAT
Per a mesurar la conductivitat utilitzarem un conductivímetre de camp. És un
aparell amb tecnologia digital que ens donarà directament la conductivitat en
mS/cm o µS/cm segons l'escala.
Mesurarem la temperatura de l'aigua i ajustarem el conductivímetre a aquesta
temperatura.
Introduirem la sonda de l'aparell a l'aigua i esperarem a què el comptador
s'estabilitzi, donant-nos la conductivitat.

Conductivitat:
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OXIGEN DISSOLT
Per a mesurar-lo utilitzarem un oxímetre. És un instrument amb tecnologia digital
que ens dóna directament el contingut d'oxigen dissolt.
S'introdueix la sonda de l'aparell directament a l'aigua i es llegeix directament la
quantitat d'oxigen que ve donada en ml/l.

O2:

m/l

Càlcul del percentatge de saturació
Tan important és saber la quantitat absoluta d'oxigen dissolt que hi ha a l'aigua
com el percentatge de saturació, és a dir, la quantitat que té respecte a la
màxima que podria tenir si fos aigua pura (sense interferències biològiques ni
químiques).
% de saturació = 100 x a / s
a = ml O2 / l
s = saturació O2 / l (aquest valor es busca a la taula adjunta)

TAULA DE SOLUBILITAT DE L'OXIGEN A L'AIGUA
TEMPERATURA

ml/l d'O2 dissolt

TEMPERATURA

ml/l d'O2 dissolt

0º

10,00

11º

7,75

1º

9,96

12º

7,58

2º

9,68

13º

7,42

3º

9,43

14º

7,26

4º

9,19

15º

7,10

5º

8,96

16º

6,69

6º

8,73

17º

6,82

7º

8,52

18º

6,68

8º

8,31

19º

6,54

9º

8,11

20º

6,42

10º

7,93

21º

6,29
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MESURA DE LA MINERALITZACIÓ DE L'AIGUA

La mineralització de l'aigua és la quantitat de sals dissoltes en ella. Té relació
amb la conductivitat, de manera que, coneixent aquesta, es pot saber el grau de
mineralització utilitzant les dades de la taula següent:
CONDUCTIVITAT (S/cm)

MINERALITZACIÓ (mg/l)

inferior a 50 µS/cm

1,365079 x conductivitat (µS/cm)

entre 50 i 166 µS/cm

0,947658 x conductivitat (µS/cm)

entre 166 i 333 µS/cm

0,769574 x conductivitat (µS/cm)

entre 333 i 833 µS/cm

0,715920 x conductivitat (µS/cm)

entre 833 i 10000 µS/cm

0,758544 x conductivitat (µS/cm)

superior a 10000 µS/cm

0,850432 x conductivitat (µS/cm)

Mineralització:

mg/l

MESURA DE L'ACIDESA
L'acidesa de l'aigua es pot mesurar utilitzant diferents mètodes: Papers
indicadors, patrons químics i pHmetre. En el primer cas, es tracta de papers
especials impregnats amb substàncies indicadores que, en contacte amb l'aigua,
canvien de color segons l'acidesa d'aquesta. Van acompanyats d'una escala de
colors que serveix per a la determinació.
1. Mulla el paper indicador, compara el color que agafa amb l'escala de colors i
determina el grau d'acidesa de l'aigua.

Acidesa:
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SORTIDA DE CAMP: EL MEDI AQUÀTIC

NOM DEL RIU

TEMPERATURA
Aigua:

tºC

Aire:

tºC

TRANSPARÈNCIA

LOCALITAT

Alçada de l'aigua al fluoròscop:
CURS
Alt

q

COLOR
Mig

q

Baix

q

CABAL

q

Marró

Verd

q

Groc, vermell

Blanc

q

Altres

q
q

OLOR

RÈGIM
Nival q

q

Incolor

Inodora

q

Clor

q

Medicina

q

Fecal

q

Terrosa

q

Altres

q

OXIGEN DISSOLT
Pluvio-nival q

Pluvial q

ml/l
% de saturació
CONDUCTIVITAT

µS/cm

MINERALITZACIÓ

mg/l

ACIDESA
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21

SORTIDA DE CAMP: ELS ORGANISMES AQUÀTICS
OBJECTIUS

1. Analitzar en un ecosistema aquàtic, els organismes, els tipus
d' interrelació entre ells i les cadenes tròfiques més rellevants

CONTINGUTS
Conceptes

1. Estudi d'un ecosistema: interaccions entre el biòtop i la biocenosi
2. Estudi d' adaptacions de vegetals i d'animals referits al seu hàbitat

Procediments

1. Presa amb cura i transport adequat de les mostres recol·lectades
2. Observació amb la lupa binocular i amb el microscopi d'éssers vius
3. Reconeixement de les característiques que permetin una classificació
i/o identificació
4. Ús de claus dicotòmiques per la identificació de material biològic

Actituds

1. Seguiment de les normes establertes per a la recol·lecció de mostres
d'éssers vius
2. Actitud crítica davant la degradació i espoliació del medi natural

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:
Tipus d'activitat:
Material:

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( x )

camp: 4 hores
laboratori: 3 hores

individual ( ) grups petits ( x )

grup classe ( )

xarxa de plàncton
agulla manegada
pinzell i pinces
salabre
potets de plàstic
etiquetes
bosses de plàstic
botes de pescador
lupa binocular
safates de plàstic
plaques de Petri
cobreobjectes
portaobjectes
taula de classificació d'organismes planctònics
taula de classificació d'algues filamentoses
taula de classificació de vegetals aquàtics
taula de classificació de macroinvertebrats aquàtics

Observacions:
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SORTIDA DE CAMP :
ELS ORGANISMES AQUÀTICS

MATERIAL NECESSARI PER AL CAMP
xarxa de plàncton

pinces

pinzell

salabre

potets de plàstic

etiquetes

bosses de plàstic

botes de pescador

MATERIAL NECESSARI PER AL LABORATORI
lupa binocular

microscopi

plaques de Petri
cobreobjectes

portaobjectes
safates de plàstic

pinces
agulla manegada

pinzell

taula de classificació d'organismes planctònics
taula de classificació d'algues filamentoses
taula de classificació de vegetals aquàtics
taula de classificació de macroinvertebrats aquàtics
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EL PLÀNCTON
Treball de camp
1. Agafeu la xarxa de plàncton i arrossegueu-la dins l'aigua a contracorrent,
descrivint un 8, durant un quart d'hora més o menys perquè tingui temps de
filtrar una bona quantitat d'aigua.

2. Traieu-la amb un moviment ràpid de manera que els organismes capturats
quedin al pot que hi ha al fons de la xarxa.

3. Aboqueu la mostra en un potet el qual heu d'etiquetar, anotant el lloc, la
data i el tipus de mostra (plàncton).

4. Guardeu-lo a la motxilla.

Treball de laboratori
1. Per a fer aquest estudi necessitareu un microscopi.
2. Feu un dibuix de cadascun dels organismes que observeu en l'apartat
corresponent (fitoplàncton o zooplàncton)

3. Consulteu la taula de classificació d'organismes plànctonics i identifiqueu
el grup al que pertany cadascun d'ells.

/

Les adaptacions dels organismes del plàncton estan encaminades

a mantenir-se surant a l'aigua. Què passaria si caiguessin al fons?

/

Quin és el criteri que utilitzem per diferenciar el fitoplàncton del

zooplàncton? De què creus que s'alimenta el zooplàncton?
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FITOPLÀNCTON

Augments

Augments

Augments

Grup

Grup

Grup

Augments

Augments

Augments

Grup

Grup

Grup

Augments

Augments

Augments

Grup

Grup

Grup

Augments

Augments

Augments

Grup

Grup

Grup

ZOOPLÀNCTON
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TAULA DE CLASSIFICACIÓ DEL PLÀCTON
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LES ALGUES FILAMENTOSES

Treball de camp
1. Amb ajut del salabre i les pinces, recolliu diferents mostres d'algues que
podeu trobar surant o bé enganxades al fons, a les plantes superiors, etc.

2. Poseu-les en un altre potet etiquetat (lloc, data i tipus de mostra)
3. Guardeu el potet a la motxilla

Treball de laboratori

1. Per a fer aquest estudi necessitareu un microscopi o una lupa binocular en
funció de les característiques de l'alga.

2. Agafeu una petita part de la mostra i poseu-la en una placa de Petri amb
una mica d'aigua. Amb ajut d'una agulla manegada esteneu-la una mica.

3. Observeu-ho amb la lupa.
4. Si observeu una alga verda, formada per un eix del qual surten eixos
secundaris verticil·lats, es tracta d'una asprella. Feu la descripció i el dibuix.

5. Si observeu filaments entrellaçats de color verd o verd-blavós, agafeu una
petita mostra i feu una preparació microscòpica. Observeu-la al microscopi i
feu el dibuix.

6. Amb ajut de la taula de classificació d'algues filamentoses, identifiqueu el
grup a que pertany cadascuna de les algues observades.
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ALGUES FILAMENTOSES

Augments

Augments

Augments

Grup

Grup

Grup

Augments

Augments

Augments

Grup

Grup

Grup
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TAULA DE CLASSIFICACIÓ
D’ALGUNES FILAMENTOSES
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ELS MACROINVERTEBRATS

Treball de camp
1. Localitzeu-los enganxats a les pedres submergides, a les tiges de les
plantes, al fang, etc.

2. Amb ajut del pinzell i el salabre, recolliu diferents mostres d'invertebrats i
poseu-les en un potet el qual prèviament haureu omplert d'aigua fins a la
meitat.

3. Etiqueteu el pot i guardeu-lo.

Treball de laboratori
1. Remeneu bé el potet que conté els invertebrats capturats i ho aboqueu tot
en una safata de plàstic.

2. Agafeu amb un pinzell un dels organismes i poseu-lo en una placa de
Petri.

3. Observeu-lo amb la lupa binocular.
4. Feu una descripció i un dibuix a les fitxes adjuntes.
5. Classifiqueu-lo amb ajut de la taula de classificació de macroinvertebrats
aquàtics

6. Repetiu tots aquests passos amb tots els organismes diferents que
tingueu.

7. Ompliu la taula d'inventari de macroinvertebrats aquàtics
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FITXA PER A INVERTEBRATS AQUÀTICS
1. Mida aproximada: ................
2. Hàbitat:
Sota les pedres
Entre la vegetació submergida
En el sediment
3. Té el cos segmentat

Sí

q
q
q
q

No

4. Viu a l'interior d'una closca o capsa No
Sí

q
q

5. Té potes

No
Sí

q
q

No
Sí

q
q

6. Té cues

q

Closca

q

Capsa q

Nombre de potes: ............

Nombre de cues: .............
Cues curtes
q
Cues llargues
q

7. Altres observacions

NOM:
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TAULA DE CLASSIFICACIÓ
D'INVERTEBRATS AQUÀTICS
1. Viu a l'interior d'una closca o capsa

2

1. No viu a l'interior d'una closca ni d'una capsa

5

2. Viu a l'interior d'una capsa feta amb restes vegetals o bé
pedretes

Larva de tricòpter
amb capsa

2. Viu a l'interior d'una closca
3. Closca de dues peces o valves

3
Bivalves

3. Closca feta d'una sola peça
4. Closca helicoïdal
4. Closca cònica

4
Cargol d'aigua
Ancil

5. Té potes

11

5. No té potes
6. Es mou torçant-se amb l'ajut de ventoses

6
Sangonera

6. No té ventoses
7. Té el cos pla i llisca per pedres i vegetació del fons

7
Planària

7. No presenta les característiques anteriors

8

8. Té segments

10

8. No té segments
9. Té tentacles a l'extrem del seu cos
9. És un cuc molt prim que sembla una crin de cavall
10. Té més de 15 segments
10. Té menys de 15 segments

9
Hidra
Cuc de pèl
Cucs
Larva de dípter

11. Té 6 potes

15

11. Té més de 6 potes

12

12. Té 8 potes

Àcar d'aigua

12. Té més de 8 potes
13. Té el primer parell de potes transformat en grans pinces

13
Cranc de riu

13. No té grans pinces
14. Té el cos aplanat lateralment i sembla una gamba
14. Té el cos d'una altra manera

14
Gambeta de riu
Isòpode

15. Té cues

16

15. No té cues

23

16. Té una cua

17
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16. Té més d'una cua

18

17. Té la cua plumosa

Larva de siàlid

17. No la té plumosa

Escorpí d'aigua,
teixidor

18. Té dues cues

19

18. Té tres cues

21

19. Té les cues llargues i primes

Larva de plecòpter

19. Té les cues molt curtes

20

20. Té les cues acabades en pinça

Larva de tricòpter

20. No les té acabades en pinça

Larva d'escarabat

21. Té les cues llargues

22

21. Té les cues molt curtes

Larva d'odonat

22. Té les cues molt primes, com un fil

Larva
d'efemeròpter

22. Té les cues més amples, com una petita làmina

Larva d'odonat

23. Corre o salta damunt l'aigua

Sabater
Hidròmetra
Grill d'aigua

23. Viu submergit
24. Té les ales creuades en diagonal
24. Té les ales sense creuar
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TAULA D'INVENTARI DE MACROINVERTEBRATS AQUÀTICS
Acar d'aigua

Hidròmetra

Ancil

Isòpode

Barquer

Larva de dípter

Bivalves

Larva d'efemeròpter

Cargol d'aigua

Larva d'escarabat

Cranc de riu

Larva d'odonat

Cuc de pèl

Larva de plecòpter

Cucs

Larva de tricòpter

Escarabat d'aigua

Larva de siàlid

Escorpí d'aigua

Planària

Gambeta de riu

Sabater

Grill d'aigua

Sangonera

Hidra

Teixidor

/ Quins sistemes de locomoció utilitzen els animals per desplaçar-se
quan estan a l'aigua? Citeu-ne quatre exemples.

/ Com pot influir sobre els invertebrats aquàtics la regulació del cabal
per part de les empreses hidroelèctriques?
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LES PLANTES AQUÀTIQUES
Treball de camp
1. Recolliu una mostra significativa de cadascuna de les plantes aquàtiques
que trobeu.

2. Poseu cadascuna d'elles en una bossa de plàstic que etiquetareu indicant
el lloc, la data i els aspectes que considereu interessants per poder fer
després una bona identificació (si està totalment submergida o no, la mida de
tota la planta, etc.)

3. Guardeu les mostres a la motxilla.

Treball de laboratori
1. Traieu les mostres de les bosses de plàstic i poseu-les en una safata de
plàstic.

2. Descriviu i dibuixeu cadascuna d'elles a les fitxes següents.
3. Classifiqueu-les amb ajut de la taula de classificació de plantes
aquàtiques.

4. Ompliu la taula d'inventari de plantes aquàtiques
TAULA D'INVENTARI DE PLANTES AQUÀTIQUES
Llentia d'aigua

Nimfea blanca

Llengua de cavall

Corretjola

Ranuncle aquàtic

Elodea

Espiga d'aigua

Milfulles

Núfar groc

/ Quines són les principals adaptacions de les plantes aquàtiques?
/

Creus que la transparència de l'aigua és important per a la

supervivència dels vegetals aquàtics?
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FITXA PER A PLANTES AQUÀTIQUES
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
1. Totalment submergida
2. Planta arrelada al fons
3. Planta sense fulles
4. Té totes les fulles iguals

q
q
q
q

Submergida amb fulles surants
Planta no arrelada al fons
Planta amb fulles
Té dos o més tipus de fulles

q
q
q
q

CARACTERÍSTIQUES DE LES FULLES
TIPUS:

Simple

DISPOSICIÓ:

Alternes

FORMA:

Arrodonida
Lanceolada

MARGE:

Enter

q
q
q
q
q

Composta
Oposades
Ovalada
Linear
Molt dividit

q
q
q
q
q

Verticil·lades q
Triangular

q

Lobulat

q

CARACTERÍSTIQUES DE LES FLORS I/O ELS FRUITS

ALTRES OBSERVACIONS

NOM COMÚ:
NOM CIENTÍFIC:
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TAULA DE CLASSIFICACIÓ DE PLANTES
AQUÀTIQUES
1. Planta totalment submergida, sense fulles surant (pot sobresortir
la flor de l'aigua)

7

1. Planta que té fulles surant

2

2. Planta no arrelada al fons

Llentia d'aigua
(Lemna sp.)

2. Planta arrelada al fons
3. Planta amb branquetes primes, verdes, articulades, doblement
verticil·lades i aspres al tacte. És una alga verda

3
Asprella
(Chara sp.)

3. Planta amb fulles

4

4. Fulles de dos tipus: les flotants diferents de les submergides

5

4. Totes les fulles similars i flotants

6

5. Fulles flotants enteres

Llengua de cavall
(Potamogeton
natans)

5. Fulles flotants molt dividides

Ranuncle aquàtic
(Ranunculus
aquatilis)

6. Fulles amb dos lòbuls arrodonits a la base. Flors grogues

Núfar groc
(Nuphar luteum)

6. Fulles amb dos lòbuls aguts a la base. Flors blanques

Nimfea blanca
(Nymphaea alba)

7. Fulles verticil·lades
7. Fulles oposades o esparses

8
Espiga d'aigua
(Potamogeton sp.)

8. Verticils de tres fulles
8. Verticils de més de tres fulles. Fulles simples i linears
9. Fulles simples
9. Fulles compostes

9
Corretjola
(Hippuris vulgaris)
Elodea
(Elodea canadiensis)
Milfulles
(Myriophyllum sp.)

Activitat 21: 16 de 18

78

ELS VERTEBRATS AQUÀTICS

/ Durant

el mostratge de diferents organismes, heu observat algun

vertebrat aquàtic?

/ En cas afirmatiu, identifiqueu-lo i anoteu-ho a la taula següent:

Peixos

Gripaus

Granotes

Tritons

Salamandres

Tortugues

Serps d'aigua

Activitat 21: 17 de 18
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SORTIDA DE CAMP :
ELS ORGANISMES AQUÀTICS

A. PLÀCTON
Presència q
Absència q
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

B. ALGUES FILAMENTOSES
Presència q
Absència q
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

C. MACROINVERTEBRATS
Presència q
Absència q
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

Activitat 21: 18 de 18

D. PLANTES SUBMERGIDES
Presència q
Absència q
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

E. PLANTES SUBMERGIDES
AMB FILLES SURANTS
Presència q
Absència q
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

F. VERTEBRATS
Presència q
Absència q
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
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L' ÚS DE L' AIGUA
OBJECTIUS

1.

Relacionar el consum d'aigua en usos domèstics, industrials i
agrícoles amb la qualitat de l'aigua

CONTINGUTS
Conceptes

1.

Mesures preventives i correctores de la contaminació de l'aigua

Procediments

1.

Interpretació de mapes, gràfics, enunciats de problemes
i qüestions.

Actituds

2.

Identificació del problema que es planteja

1.

Valoració de la bona qualitat de l'aigua

2.

Valoració de l'estalvi racional del consum d'aigua

Espai on es desenvolupa l'activitat:

aula ( x )
altres ( ):

laboratori ( )

Temporització aproximada:

60 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

llapis i paper

camp ( )

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 22: 1 de 3
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L'ÚS DE L'AIGUA

En aquesta figura hi ha representada una part de la conca d'un riu amb
influència humana. La zona inclou una àrea agrícola, una ciutat amb uns
100.000 habitants, petits pobles, un escorxador amb una capacitat de 3000
caps de bestiar diaris, una factoria de conserves de fruita (La Poma d'Or),
una altra de derivats de cereals (Pastes El Curcó S.A..), una fàbrica de paper
i una central hidroelèctrica.

Activitat 22 : 2 de 3
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/ QÜESTIONARI
1. Dissenyeu un sistema integral de control de la qualitat de les aigües amb
nou punts de mostratge. On situaríeu aquests punts? En quins d'aquests
punts trobaríeu més residus orgànics?

2. Dissenyeu tres sistemes de depuració d'aigües: un amb una sola
depuradora, un altre amb dues depuradores i, finalment amb tres
depuradores (Tingueu en compte que només es depura l'aigua contaminada)

3. On creieu que s'haurien d'instal·lar punts de potabilització de l'aigua?

4. Penseu que la central hidroelèctrica contamina l'aigua? La presència
d'embassaments genera algun tipus d'impacte ambiental?

5. Creieu que els tractaments (fertilitzants, pesticides, adobs, etc.) fets a les
zones agrícoles tenen algun impacte en el cicle de l'aigua? Raoneu la
resposta.

Activitat 22 : 3 de 3
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QUÈ EN FEM DE L'AIGUA A CASA ?
OBJECTIUS

1.

Reflexionar sobre l'actitud quotidiana personal envers el mal ús
de l'aigua i la limitació dels recursos hidrològics

CONTINGUTS
Conceptes

1.

L'ús de l'aigua

Procediments

1.

Expressió de la informació recollida en forma de taules

2.

Realització de càlculs numèrics

1.

Hàbit i sistematització en les observacions

2.

Valoració de l'estalvi racional del consum d'aigua

Actituds

Espai on es desenvolupa l'activitat:

aula ( )
laboratori ( )
altres ( x ): a casa

Temporització aproximada:

una setmana

Tipus d'activitat:

individual ( x )

grups petits ( )

Material:

paper
llapis
calculadora

camp ( )

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 23: 1 de 3
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QUÈ EN FEM DE L'AIGUA A CASA?

1. Fes un llistat de totes les activitats domèstiques que requereixen aigua i
fixa't durant una setmana amb quina frequència es fan aquestes activitats.

2. Omple la taula adjunta
3. Amb ajut de les següents dades, calcula l'aigua consumida per persona i
dia i l'estalvi que representen les propostes de millora que fas per a un
consum inferior.

Activitat
Rentar-se les dents amb l'aixeta oberta
Rentar-se les dents amb l'aixeta tancada
Rentar-se les mans amb l'aixeta oberta
Rentar-se les mans amb l'aixeta tancada
Afaitar-se amb l'aixeta oberta
Afaitar-se omplint el lavabo d'aigua

Consum
20 l
1l
20 l
2l
55 l
5l

Dutxa

50 l

Banyera

150 l

Rentar els plats amb l'aixeta oberta

100 l

Rentar els plats omplint una pica per ensabonar

25 l

i només obrir l'aixeta per esbandir
Rentaplats
Rentar el cotxe en un túnel de rentat

40 l
200-350 l

Rentar el cotxe amb galleda i esponja

80 l

Rentar el cotxe amb mànega

500 l

Dipòsit del water

10-15 l

Rentadora

75 l

Obrir una aixeta durant 1 minut

10 l

Aixeta que degota durant 24 h

2-10 l

Cuinar i beure (1 persona durant 1 dia)
Regar un jardí (1 m2)

Activitat 23: 2 de 3

4l
15-20 l
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QUÈ EN FEM DE L’AIGUA A CASA ?
ACTIVITAT

FREQÜÈNCIA
(*)

AIGUA
CONSUMIDA

PROPOSTRE DE MILLORA EN EL CONSUM SENSE
PERDRE QUALITAT DE VIDA

AIGUA
CONSUMIDA

(*) : Núm. De vegades / setmana

Activitat 23: 3 de 3
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QUÈ DIUEN DE L' AIGUA ?
OBJECTIUS

1.

Reflexionar sobre els usos que es fa de l'aigua i els problemes
que genera el mal ús, la contaminació i la limitació de recursos

CONTINGUTS
Conceptes

1.

La gestió de l'aigua

Procediments

1.

Lectura i comentari de retalls de premsa relacionats amb
l'aigua

Actituds

2.

Lectura i comprensió d'un text

1.

Valoració de la necessitat de fer un bon ús i una bona gestió
dels recursos hídrics

Espai on es desenvolupa l'activitat:

aula ( x )
altres ( ):

Temporització aproximada:

60 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

retalls de premsa
llapis i paper

Observacions:

Amb els material recollits, cada grup pot fer un mural i, amb el conjunt,
una petita exposició

Activitat 24: 1 de 3

laboratori ( )

camp ( )

grup classe ( )
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QUÈ DIUEN DE L'AIGUA

/ Durant uns quants dies feu el seguiment de la premsa i seleccioneu els
articles, cartes, etc. que facin referència a l'aigua (ús, contaminació,
transvasaments, etc.).

1. Feu un petit resum de cada notícia i indiqueu d'on l'heu tret i la data en que
es va publicar.

2. Comenteu cada notícia i relacioneu-la amb l'apartat de la carta europea de
l'aigua que cregueu més adient.

Activitat 24: 2 de 3
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LA CARTA EUROPEA DE L'AIGUA
1. No hi ha vida sense aigua. L'aigua és un bé preciós, indispensable en totes
les activitats humanes.
2. Els recursos d'aigua dolça no són inesgotables. És indispensable de
preservar-los, controlar-los i, si és possible, incrementar-los.
3. Alterar la qualitat de l'aigua és perjudicar la vida de l'home i la dels altres
éssers vivents que en depenen.
4. La qualitat de l'aigua ha de ser preservada a nivells adaptats a la utilització
per a la qual està prevista i ha de satisfer especialment les exigències de la
salut pública.
5. Quan l'aigua, desprès de l'ús, és retornada al medi natural, no ha de
comprometre els usos posteriors que se'n faran, ja siguin públics o privats.
6. Per a la conservació dels recursos de l'aigua, és essencial el manteniment
d'una protecció vegetal adequada - preferentment forestal - sobre els
continents.
7. Els recursos de l'aigua han de ser objecte d'un inventari
8. La bona gestió de l'aigua ha de ser l'objecte d'una planificació decidida per
les autoritats responsables i competents.
9. La salvaguarda de l'aigua implica un esforç important de recerques
científiques, d'informació d'especialistes i d'informació pública.
10. L'aigua és un patrimoni comú, el valor del qual ha de ser reconegut per
tothom. Tots tenim el deure d'economitzar-la i d'usar-la amb compte.
11. La gestió de les existències d'aigua hauria d'inscriure's en el quadre d'una
conca natural hidrogràfica abans que en el de les fronteres administratives i
polítiques.
12. L'aigua no té fronteres. És un recurs comú que necessita una cooperació
internacional.

Aquesta carta fou promulgada pel Consell d'Europa,
el 6 de maig del 1968 a Estrasburg

Activitat 24: 3 de 3
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25

EL REBUT DE L' AIGUA
OBJECTIUS

1.

Reflexionar sobre el cost econòmic que comporta una bona gestió de
l'aigua

CONTINGUTS
Conceptes

1.

L'ús de l'aigua

Procediments

1.

Lectura i interpretació del rebut de l'aigua

2.

Expressió de la informació recollida en forma de taula

1.

Valoració del consum racional d'aigua per tal de col·laborar en

Actituds

la disminució de la contaminació

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula ( x )
altres ( ):

laboratori ( )

camp ( )

60 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

Material:

rebut de l'aigua
calculadora

grups petits ( )

grup classe ( x )

Observacions:

Activitat 25: 1 de 2
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EL REBUT DE L'AIGUA

Busca un rebut d'aigua i respon les següents qüestions:

1. Quants metres cúbics d'aigua heu pagat amb aquest rebut?
2. Fes el càlcul del consum d'aigua que feu a casa per persona i dia, en
litres (pots comparar-lo amb les dades de l'activitat Què en fem de l'aigua a
casa)

3. A quin preu es paga a la teva localitat el m3 d'aigua?
4. Quin és l'import total del rebut?
5. Omple la taula següent
CONCEPTE

COST (en ptes. o euros) % DEL TOTAL

Per consum
Per sanejament
Per conservació
D'impost

6. Quina mena d'accions es financien amb els diners recaptats per a
sanejament?

7. Ja saps que l'aigua és un bé comú i és propietat de tots. Tenint en compte
això, perquè creus que l'hem de pagar?

8. Quina entitat o empresa gestiona l'aigua al teu municipi?

Activitat 25: 2 de 2
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L'AIGUA A LA NOSTRA COMARCA
OBJECTIUS

26

1. Reflexionar sobre els problemes que genera el mal ús de l'aigua,
la contaminació i la limitació dels recursos hidrològics

CONTINGUTS
Conceptes

1. L'ús de l'aigua

Procediments

1. Elaboració d'una llegenda
2. Situació en un mapa comarcal les aigües superficials i subterrànies,
així com els punts d'abastament per a usos domèstics, industrials
i agrícoles

Actituds

1. Presentació acurada dels treballs
2. Valoració de la importància dels recursos hídrics

Espai on es desenvolupa l'activitat: aula ( x )
altres ( ):

laboratori ( )

camp ( )

Temporització aproximada:

60 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( x )

grups petits ( )

Material:

llapis de colors
mapa de la comarca
Informació sobre els usos que es fa de l'aigua a la comarca, així com dels
punts de tractament d'aquesta

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 26: 1 de 2
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L'AIGUA A LA NOSTRA COMARCA

/ Situa en el mapa de la teva comarca les aigües superficials, les fonts i els
punts d'abastament per a usos domèstics, industrials i agrícoles. També, en
el cas que hi siguin, els punts de potabilització i depuració. Utilitza colors
diferents i fes una llegenda.

MAPA DE LA COMARCA

LLEGENDA

Activitat 26: 2 de 2
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L'AIGUA AL NOSTRE MUNICIPI
OBJECTIUS

1. Analitzar els recursos hídrics municipals, els usos que se'n fa i el
tractament que reben

CONTINGUTS
Conceptes

1. La gestió de l'aigua

Procediments

1. Elaboració d'un text amb un l'ús del lèxic propi de l'àrea
2. Escolta i interpretació d'explicacions fetes per personal tècnic

Actituds

1. Consum racional d'aigua per tal de col·laborar en la disminució de la
contaminació.
2. Actitud responsable durant les sortides del centre

Espai on es desenvolupa l'activitat:

Temporització aproximada:

aula ( x )
laboratori ( )
altres ( x ): visita a l'ajuntament

camp ( )

60 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

Material:

paper
llapis

grups petits ( x )

grup classe ( )

Observacions:

Activitat 27: 1 de 3
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L'AIGUA AL NOSTRE MUNICIPI

MATERIAL NECESSARI
paper
llapis

METODOLOGIA
1. Feu una redacció on expliqueu la situació de l'aigua en el vostre municipi, tenint
present que heu de comentar trets bàsics, com ara: d'on provenen els recursos hídrics,
quin tractament se'n fa, a quins usos està destinada aquesta aigua, ... Critiqueu un ús
indegut de l'aigua, ( si és el cas del vostre municipi ) i proposeu possibles millores en
la gestió d'aquesta aigua.

Activitat 27: 2 de 3
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ENQUESTA A L'AJUNTAMENT
Ajuntament de: ………………………...

Total nombre d'habitants: …………………..

Quina entitat gestiona l'aigua?
Ingressos anuals per pagament dels rebuts de l'aigua: …………………(en pessetes o en euros)
Volum d'aigua gastat al municipi / any: …………….. m3
Quins usos se'n fa de l'aigua?

Abastament
Regadius i altres usos agrícoles
Industrials
Activitats recreatives
Aqüicultura

Origen de l'aigua per consum humà: Riu
Font
Pou
L'aigua per consum humà, es potabilitza o es clora?

Quin desinfectant s'utilitza per potabilitzar l'aigua? ………………….
Quin volum d'aigua potabilitza el municipi en un any? …………………

Destí de les aigües residuals: Riu
Mar
Depuradora
Quina és la capacitat màxima de depuració? ………………
Quin cabal mitjà es depura a l'any? ………………..
Cost de la depuració de l'aigua / any: ………………(en pessetes o en euros)
Cost de la construcció d'una depuradora adient per aquest municipi: …………..( en pessetes o en euros)
Activitat 27: 3 de 3
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28

CONSTRUINT UNA DEPURADORA ( I )
OBJECTIUS

1.

Realitzar una experiència senzilla sobre la contaminació i
depuració de les aigües

CONTINGUTS
Conceptes

1.

La depuració de l'aigua

Procediments

1.

Preparació d'un muntatge experimental

2.

Expressió de la informació recollida en forma de taules

3.

Posada en comú i discussió de dades

4.

Extracció de conclusions i resolució de qüestionari

1.

Participació i actitud responsable en el treball en grup

2.

Distribució adequada de les tasques de treball

3.

Precisió i exactitud en les observacions

Actituds

Espai on es desenvolupa l'activitat:

aula (
altres (

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

Temporització aproximada:

60 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

3 ampolles de plàstic transparents
10 vasos de precipitats
retolador permanent
sorra ben neta
carbó actiu
1 vareta per remenar
papers indicadors d'acidesa (pH)
tisores

Observacions:

Cada grup ha de fer el muntatge i observar el comportament d'una
sola de les substàncies proposades. Després han de posar en comú
les observacions fetes i treure les conclusions a partir de la taula
conjunta.
Si només voleu fer un muntatge, s'han de netejar bé els filtres amb
aigua cada vegada que es canvia de substància.
El carbó actiu es pot comprar en una botiga d'aquaris.

Activitat 28: 1 de 5

grup classe ( )
cotó fluix
1 mitja
sal
farina
oli
detergent
colorant
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CONSTRUINT UNA DEPURADORA (I)

MATERIAL NECESSARI
3 ampolles de plàstic transparents

farina

10 vasos de precipitats

oli

cotó fluix
sorra ben neta

colorant
detergent

carbó actiu
tisores

sal
retolador permanent

papers indicadors d'acidesa (pH)
1 vareta per remenar

1 mitja

METODOLOGIA
1. Amb el material indicat i mirant l'esquema, construïu una depuradora
casolana.
El carbó actiu i la sorra els heu de posar dins una bossa feta amb la mitja.

Activitat 28: 2 de 5
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2. Netegeu bé els tres filtres, fent passar aigua repetides vegades fins que
surti neta. El de cotó l'heu d'escórrer bé.

3. En un vas de precipitats, prepareu una solució d'aigua amb ........................
Barregeu-ho bé amb ajut de la vareta i anoteu a la taula 1 les característiques
que se us hi demana.

4. Aboqueu el contingut del vas en el filtre de sorra. Quan s'hagi filtrat, anoteu
les característiques de la solució obtinguda a la taula I.

5. Repetiu el procés amb el filtre de carbó actiu i, finalment, amb el de cotó

TAULA 1
Característique
s inicials

Després del Després del
filtre de sorra

Després

filtre de

del filtre de

carbó actiu

cotó

Color
Olor
Acidesa
Transparència
Presència d'espuma
Gust (només en la
dissolució de sal)

6. Poseu en comú les dades obtingudes pels diferents grups i ompliu la taula
conjunta

Activitat 28: 3 de 5
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TAULA CONJUNTA
Material
Farina

Color
1.

Olor
1.

Acidesa Transparència Espuma Gust
1.
1.
1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

4.
1.

4.
1.

4.
1.

4.
1.

4.
1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

4.
Detergent 1.

4.
1.

4.
1.

4.
1.

4.
1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

4.
1.

4.
1.

4.
1.

4.
1.

4.
1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

4.
1.

4.
1.

4.
1.

4.
1.

4.
1.

4.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

4.

Oli

Sal

Colorant

x
x
x
x

1. Característiques inicials
2. Després del filtre de sorra
3. Després del filtre de carbó actiu
4. Després del filtre de cotó

Activitat 28: 4 de 5

100

QÜESTIONARI
1. Quines substàncies s'han separat un cop depurada l'aigua?

2. Quin ha estat el filtre encarregat de retenir-les?

3. Les substàncies que no s'han separat, a què creieu que és degut?

4. És apte pel consum humà l'aigua que heu depurat? Per què?

5. Quin tractament hauríeu de fer a l'aigua per què fos potable?

Activitat 28: 5 de 5
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29

CONSTRUINT UNA DEPURADORA ( II )
OBJECTIUS

1.

Realitzar una experiència senzilla sobre la contaminació i
la depuració de les aigües

CONTINGUTS
Conceptes

1.

La depuració de l'aigua

Procediments

1.

Preparació d'un muntatge experimental

2.

Interpretació i seguiment d'una pauta experimental

1.

Participació i actitud responsable en el treball en grup

2.

Valoració de la bona qualitat de l'aigua

Actituds

Espai on es desenvolupa l'activitat:

aula (
altres (

Temporització aproximada:

60 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

4 garrafes d'aigua buides
sulfat d'alumini
1 got de precipitats
1 vareta per remenar
1 retolador permanent

Observacions:

Pot anar molt bé, si és possible, combinar-la amb una visita a una
planta depuradora d'aigües residuals

Activitat 29: 1 de 3

)
):

laboratori ( x )

camp ( )

grup classe ( )
1 colador
terra
fulles seques
1 ou batut
tisores
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CONSTRUINT UNA DEPURADORA (II)

MATERIAL NECESSARI
4 garrafes d'aigua buides
sulfat d'alumini

1 colador
terra

1 vas de precipitats
1 vareta per remenar

fulles seques
1 ou batut

1 retolador permanent

tisores

METODOLOGIA
1. Amb unes tisores, talleu les garrafes a mitja altura i numereu els recipients
obtinguts (1, 2, 3 i 4)
2. Al recipient 1, barregeu aigua de l'aixeta amb un grapat de terra, les fulles
seques i l'ou batut. Es tracta d'obtenir l'aigua bruta que volem depurar.
3. Amb l'ajut del colador i utilitzant el recipient 2 , coleu aquesta barreja.

/ Quin material queda retingut en el colador?
/ Qui fa aquesta funció a la depuradora d'aigües residuals?

Activitat 29: 2 de 3
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4. Deixeu reposar uns 10 minuts el recipient 2

/ Després del repòs, hi ha hagut algun canvi?

/ A la depuradora, en quin compartiment es dóna aquest procés?

5. Decanteu amb compte l'aigua del recipient 2 i poseu-ho al recipient 3
6. En un vas de precipitats prepareu una solució d'aigua amb sulfat d'alumini
7. Afegiu aquesta solució al recipient 3 i espereu uns minuts.

/ Expliqueu quins canvis s'observen al recipient 3

/ A la depuradora:
a) En quin compartiment es dóna aquest procés?

b) Quin material fa la funció del sulfat d'alumini?

c) Com s'anomena el procés que provoca el sulfat d'alumini?

8. Decanteu amb cura l'aigua del recipient 3 i poseu-la al recipient 4

/ L'aigua d'aquest darrer recipient es pot considerar depurada?
I potable? Raoneu les respostes.

Activitat 29: 3 de 3
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30

LA DEPURADORA D' AIGÜES
OBJECTIUS

1.

Explicar el funcionament d'una planta depuradora d'aigües
residuals

CONTINGUTS
Conceptes

1.

La depuració de l'aigua

Procediments

1.

Observació d'aparells, dispositius i instal·lacions

2.

Escolta i interpretació d'explicacions fetes per personal tècnic

3.

Presa d'apunts de la informació tramesa

4.

Interpretació d'esquemes

1.

Actitud responsable durant les sortides del centre

2.

Valoració de la bona qualitat de l'aigua

3.

Valoració de l'estalvi racional del consum d'aigua

Actituds

Espai on es desenvolupa l'activitat:

aula ( )
laboratori ( )
altres ( x ): Visita a una planta depuradora

Temporització aproximada:

Mitja jornada

Tipus d'activitat:

individual ( x )

grups petits ( )

Material:

llapis de colors

camp ( )

grup classe ( )

Observacions:
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1. De quin municipi prové l'aigua que fa cap a la depuradora?

2. Com arriba l'aigua a la depuradora?

3. Quins materials arriben amb l'aigua? Com es separen els més grossos?

EL PRETRACTAMENT
4. Quin procès es fa en aquest compartiment:
q

Es separen els greixos de l'aigua

q
q

Es potabilitza l'aigua
Es filtra l'aigua separant els materials grossos

5. Quin camí segueixen els materials que surten d'aquest compartiment?:
q
q

Tots els materials van a la bassa de tractament biològic
Els greixos i les sorres van a l'abocador de residus i l'aigua al

q

dipòsit de decantació primària
Els greixos i les sorres van a l'abocador i l'aigua al riu

LA DECANTACIÓ PRIMÀRIA
En aquest compartiment es separa l'aigua de la matèria en suspensió.

6. On van aquests materials?:
q

L'aigua va al riu i el material en suspensió a la planta de
compostatge

q

L'aigua a la bassa de tractament biològic i el material en
suspensió al compartiment d'espessiment del fang

Activitat 30: 2 de 5
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EL TRACTAMENT BIOLÒGIC
A les basses de tractament biològic hi ha milions de microorganismes que
eliminen la matèria orgànica que porta l'aigua.

7. Per què cal remoure contínuament l'aigua d'aquestes basses?

8. Amb quin mecanisme es remou l'aigua?

LA DECANTACIÓ SECUNDÀRIA
Els grumolls de microorganismes que es formen en aquestes basses es
separen de l'aigua per decantació i constitueixen el fang biològic.

9. Què se'n fa d'aquest fang?:
q

Va a la planta de compostatge

q
q

Es porta a l'abocador de residus
Va als espessidors

10. On va l'aigua quan surt d'aquest procés?

11. És aigua tèrbola? Fa pudor? És potable?
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ELS FANGS
12. Per a què serveixen les substàncies anomenades polielectròlits que
s'utilitzen en els espessidors de fangs?

13. Per què es fan fermentar els fangs?

14. Cal que entri aire als tancs de fermentació? Per què?

15. Com s'anomena el gas que es forma durant la fermentació? S'utilitza en
algun procés aquest gas?

16. Per a què s'utilitzen els fangs que finalment surten d'una depuradora ?

17. Completa el següent esquema amb aquests noms, posant-los en el
requadre que correspongui:
digestió anaeròbica
planta de compostatge

materials grossos
decantació primària

metà
riu

tractament biològic

abocador de residus

espessiment

18. En aquest esquema pinta de colors diferents el recorregut de l'aigua i el
del fang.
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31

POTABILITZACIÓ D' AIGUA
OBJECTIUS

1.

Reflexionar sobre la limitació dels recursos hídrics i el cost
d'aconseguir una bona qualitat de l'aigua

CONTINGUTS
Conceptes

1.

La potabilització de les aigües

Procediments

1.

Lectura de textos relacionats amb les ciències: llibres de text i
de consulta, articles o textos especialment preparats.

Actituds

2.

Realització de dibuixos i d'esquemes gràfics.

3.

Resolució d'un qüestionari

1.

Respecte per les opinions dels altres

2.

Presentació acurada dels treballs

3.

Participació en el treball en grup

Espai on es desenvolupa l'activitat:

aula ( x )
altres ( ):

laboratori ( )

camp ( )

Temporització aproximada:

60 minuts

Tipus d'activitat:

individual ( )

grups petits ( x )

Material:

Documentació diversa i assequible sobre la potabilització de l'aigua
Paper i llapis

grup classe ( )

Observacions:
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LA POTABILITZACIÓ D' AIGUA

/ Feu un recull de la documentació per informar-vos de les tècniques
que s'utilitzen en una depuradora i dels processos que es duen a terme
per obtenir aigua apte pel consum humà.

/ Descriviu, pas per pas, els diferents tractaments a que es sotmet
l'aigua en una planta potabilitzadora. Acompanyeu la narració amb
dibuixos que esquematitzin els processos que hi tenen lloc.

Activitat 31: 2 de 4
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/ Perquè no es pot obtenir aigua potable a partir de l'aigua de mar
mitjançant el procés de potabilització?

/ Com us ho faríeu per obtenir aigua potable, si estiguéssiu en una
illa on la única font d'aigua fos la del mar? Proposeu un experiment i
dissenyeu-lo breument.

/

Creieu que el procés de potabilitzar l'aigua de mar és rendible

econòmicament? Raoneu la resposta, tenint en compte que el mar és
una font d'aigua inesgotable.

Activitat 31: 3 de 4
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/ Compareu els diferents usos que se'n fa de l'aigua depurada i de
l'aigua potabilitzada. Creieu que es pot utilitzar la mateixa tècnica per
depurar l'aigua que per potabilitzar-la?

/ Una empresa aboca metalls pesats al riu, i aquests arriben a una
planta potabilitzadora. Creieu que el tractament d'aquesta aigua en la
potabilitzadora permetrà un consum sense riscos per part de les
persones? Per què? Què han de fer les plantes potabilitzadores per
preveure aquests problemes?

Activitat 31: 4 de 4
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VÍDEOS
Fundació serveis de cultura popular. Telf: 93 458 30 04
Imatges i sons de l'aigua.(24').
L'aigua. (76' en set pel·lícules). Office National du film du Canadà.

En préstec als CRP
La vida d'un riu, estanys i llacunes. Sèrie Natura.
El cicle de l'aigua. (14'). Enciclopèdia Britànica Films. inc.
Dinàmica de l'oceà: el treball del mar. (19') Enciclopèdia Britànica
Films. inc.
Els rius: el treball de les aigües corrents (22').Enciclopèdia Britànica
Films.

Àrea metropolitana de Barcelona Telf: 93 223 51 51
El cicle de l'aigua.

Bibliografia : 4 de 5

117

ADRECES D' INTERNET
http://www.xtec.es/serveis/cda/c5900032
Web on trobareu informació de totes les activitats pràctiques que es duen a
terme en el Camp d' Aprenentatge de la Vall de Boí, incloses les que tracten
el tema de l'aigua.

http://www.upf.es/occ/aiguariu/trans/arium.htm
Web interactiva on hi podeu trobar diferents aspectes relacionats amb
l'aigua: energia, efectes, salut, termes, consum, depuració, reculls de
premsa, regadiu, activitats, ...

http://www.pangea.org/org/foroagua
Web on hi podreu consultar documentació útil pel professorat ( pla hidrològic,
característiques del " Foro del agua", ...)

http://www.sep.gob.mx/libros/g3/cien_nat/049.htm
Pàgina on trobareu activitats que relacionen l'aigua, l'aire i els éssers vius.

http://servidor.rds.org.mx/ninos/sucediendo/aguaciclo.html
http://www.conicyt.cl/explora/agua/lista.html
Pàgines amb un recull d'activitats pràctiques molt senzilles on es treballen
diferents aspectes relacionats amb l'aigua.
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Índexs

TIPUS D'ACTIVITAT I TEMPORITZACIÓ

NÚM. NOM DE L'ACTIVITAT

ESPAI

TEMPORITZACIÓ

TIPUS

PÀGINA

1

La densitat del gel i de l'aigua

Laboratori

30 minuts

Grups petits

5

2

Densitat i temperatura estan relacionades?

Laboratori

60 minuts

Grups petits

8

3

El comportament del gel

4

La tensió superficial de l'aigua

Laboratori

20 minuts

Grups petits

14

5

Osmosi: concentracions i fluxos

Laboratori

20 minuts + unes hores

Grups petits

16

6

Un sortidor d'aigua

Laboratori

45 minuts

Grups petits

18

7

La composició de l'aigua

Laboratori

60 minuts

Grups petits

20

8

La duresa de l'aigua

Laboratori

60 minuts

Grups petits

23

9

L'aigua com a dissolvent

Laboratori

60 minuts + dies d'espera

Grups petits

26

10

Determinació del pes de l'aigua perduda per evaporació

Laboratori

15 minuts + dies d'espera

Grups petits

29

11

L' evaporació i la superfície

Laboratori

15 minuts + dies d'espera

Grups petits

31

12

La temperatura, l'aire en moviment i l'evaporació

Laboratori

30 minuts

Grups petits

33

13

La condensació del vapor

Laboratori

45 minuts

Grup classe

35

14

Les plantes desprenen aigua

Laboratori

30 minuts + dies d'espera

Grups petits

37

15

El sòl reté aigua

Laboratori

30 minuts

Grups petits

39

16

L'acció erosiva de l'aigua

Laboratori

60 minuts

Grups petits

41

17

Fem un pluviòmetre

Laboratori

30 minuts

Grups petits

44

18

El cicle de l'aigua

Aula

30 minuts

Individual

47

19

Crea el teu cicle de l'aigua

Laboratori

30 minuts + dies d'espera

Grup classe

50
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Laboratori / Casa 30 minuts + 1 dia d'espera Grups petits / Individual
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TIPUS D'ACTIVITAT I TEMPORITZACIÓ

NÚM. NOM DE L'ACTIVITAT

ESPAI

TEMPORITZACIÓ

TIPUS

PÀGINA

20

Sortida de camp: El medi aquàtic

Camp / Laboratori

3 hores + 2 hores

Grups petits

53

21

Sortida de camp: Els organismes aquàtics

Camp / Laboratori

4 hores + 3 hores

Grups petits

63

22

L' ús de l'aigua

Aula

60 minuts

Grups petits

81

23

Què en fem de l'aigua a casa ?

Casa

una setmana

Individual

84

24

Què diuen de l'aigua

Aula

60 minuts

Grups petits

87

25

El rebut del 'aigua

Aula

60 minuts

Grup classe

90

26

L' aigua a la nostra comarca

Aula

60 minuts

Individual

92

27

L' aigua al teu municipi

Aula / Visita

60 minuts

Grups petits

94

28

Construint una depuradora ( I )

Laboratori

60 minuts

Grups petits

97

29

Construint una depuradora ( II )

Laboratori

60 minuts

Grups petits

102

30

La depuradora d'aigües

Visita

Mitja jornada

Individual

105

31

La potabilització d'aigua

Aula

60 minuts

Grups petits

110
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ÍNDEX TEMÀTIC
Concepte

Activitats relacionades

Acidesa

20

Algues

21

Cabal

20

Canvis d'estat
Carta europea de l'aigua
Cicle de l’aigua
Composició de l’aigua

3, 10, 11, 12, 13, 14
24
17, 18, 19
7

Condensació

13

Conductivitat

20

Cristal·lització

9

Densitat
Depuració

1, 2, 3
28, 29, 30

Dissolucions

9

Duresa

8

Ecosistemes aquàtics
Electrolisi
Erosió
Evaporació
Evapotranspiració

20, 21
7
16
10, 11, 12, 19
14, 19

Gestió comarcal

26

Gestió de l’aigua

22, 30, 31

Gestió municipal

27

Interpretació del rebut

25

Invertebrats

21

L’aigua i el sòl
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ÍNDEX GENERAL
Núm.

Nom de l'activitat

Pàgina

Propietats de l'aigua
1

La densitat del gel i de l'aigua

5

2

Densitat i temperatura estan relacionades?

8

3

El comportament del gel

12

4

La tensió superficial de l'aigua

14

5

Osmosi: concentracions i fluxos

16

6

Un sortidor d'aigua

18

7

La composició de l'aigua

20

8

La duresa de l'aigua

23

9

L'aigua com a dissolvent

26

Els estats de l'aigua
10

Determinació del pes de l'aigua perduda per evaporació

29

11

L' evaporació i la superfície

31

12

La temperatura, l'aire en moviment i l'evaporació

33

13

La condensació del vapor

35

L'aigua a la biosfera
14

Les plantes desprenen aigua

37

15

El sòl reté aigua

39

16

L'acció erosiva de l'aigua

41

17

Fem un pluviòmetre

44

18

El cicle de l'aigua

47

19

Crea el teu cicle de l'aigua

50

20

Sortida de camp: El medi aquàtic

53

21

Sortida de camp: Els organismes aquàtics

63
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Núm.

Nom de l'activitat

Pàgina

Usos i gestió de l'aigua
22

L' ús de l'aigua

81

23

Què en fem de l'aigua a casa ?

84

24

Què diuen de l'aigua

87

25

El rebut del 'aigua

90

26

L' aigua a la nostra comarca

92

27

L' aigua al nostre municipi

94

28

Construint una depuradora ( I )

97

29

Construint una depuradora ( II )

102

30

La depuradora d'aigües

105

31

La potabilització d'aigua

110
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