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De mica en mica s’omple la pica 

Presentació de la proposta 
 
Aquesta activitat està emmarcada dins el projecte d’escola d’aquest curs 2010/11 “De 
mica en mica s’omple la pica”, en que es treballen diferents aspectes de l’aigua des de 
P3 fins a 6è. Es fa un especial èmfasi en la importància de l’aigua i en la seva 
mancança en molts llocs del planeta. Col·laborem amb la ONG “Amigos de Tanzania” 
en la construcció d’un pou. L’activitat es troba en l’inici del projecte, després d’una 
xerrada i una visita a la depuradora de Montcada i Reixac. El seu objectiu és 
sensibilitzar l’alumnat del mal ús que fem a vegades, de com podem estalviar i del 
funcionament d’una depuradora. També es treballa el cicle urbà de l’aigua. Inclou jocs i 
webs on es pot cercar informació. El treball està pensat per fer en parelles, tot i que 
admet altres modalitats d’agrupament. 
 

Proposta d’activitats per l’alumnat 
 

• Predicció de la despesa d’aigua en cada ús domèstic i càlcul total. 
• Comprovació de la despesa real i càlcul total. 
• Diferències entre els dos càlculs. 
• Llista de mesures per estalviar aigua. 
• Compleció de la llista prèvia escoltant els companys i amb la consulta a una 

web. 
• Jocs on-line. 
• Activitat on-line: procés depuradora. 
• Activitat on-line: cicle urbà de l’aigua. 
• Construcció d’una depuradora. 
• Activitat d’avaluació. 

 

Desenvolupament de l’activitat 
 
• Els alumnes fan una predicció de la quantitat d’aigua que es gasta cada dia a 

casa, en cada un dels seus usos. Ho escriuen en una taula. 
• Fan el càlcul total. Ho poden fer mentalment o bé usant la calculadora de 

l’ordinador. 
• Consulten una web que tenen indicada en el seu treball i anoten el que 

realment es gasta. 
• En fan el càlcul total. Com abans, el càlcul pot ser mental o amb calculadora. 
• Comparen el que havien dit amb la informació que han llegit i diuen les 

diferències que observen. Cal que en treguin conclusions que posin de 
manifest la gran quantitat d’aigua que gastem. 
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• Cada parella escriu què poden fer per estalviar aigua. 
• Es fa una posada en comú, i van completant la llista que ja tenien amb altres 

idees dels companys. 
• Visiten una web indicada en el seu treball i completen encara més la llista, si 

s’escau. 
• Practiquen una sèrie de jocs on-line per conèixer més sobre els usos de l’aigua 

i el seu estalvi. Els jocs són: “Mar de lletres”, on han de trobar en una sopa de 
lletres 10 paraules relacionades amb el món de l’aigua; “”On podem trobar 
aigua?”, on es parla dels estats de l’aigua; “Les mil i una aigües” on se’n tracten 
els diferents usos; “Estalvi d’aigua”, on fent un memory es veu com es pot 
estalviar aigua; “Pinta el canvi”, on es parla del canvi climàtic; i “Els laberints de 
l’aigua”on es veu la quantitat d’aigua de diferents animals. 

• Fan una activitat on-line sobre el funcionament d’una depuradora, on han de 
decidir què es fa en cada part del procés de depuració de l’aigua. 

• Per treballar el cicle urbà de l’aigua, fan una altra activitat on-line on ells 
mateixos van construint les canalitzacions d’aigua i la porten a la 
potabilitzadora, a les cases, a les clavegueres, a la depuradora... Els nens han 
d’anar contestant diferents qüestions i intervenen en certa manera en el procés. 

• Per acabar el treball, els nens, en grups de cinc, construeixen la seva pròpia 
depuradora usant pedres de diferents mides, sorra i una ampolla de plàstic. 

• Es fa una activitat d’avaluació on cal que demostrin que poden aplicar els 
continguts treballats. 

Recursos utilitzats 
Ampolles de plàstic i pedres de diferents mides per fer una depuradora casolana. 
 
Diferents pàgines web: 
http://www.edualter.org/material/aigua/domestic.htm 

 
http://www.alzinar.com/cuina_curiositats_resceptes_remeis_alzinar/consellsestalviarai
gua 

 
http://acaweb.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/joc_ai
gua/primaria/index.html 

 
http://www.xtec.es/serveis/cda/a8902035/patates/aigua/depuradora/index.htm 
 
http://www.ambientech.org/activitats/catala/explorant/expl_aigua/explorant_aigua.html 

 
http://phobos.xtec.cat/zers/index.php?option=com_content&task= 

 


