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Aportació a l’assoliment de les competències 
bàsiques 
 

COMPETÈNCIES 
Comunicatives Comunicativa, lingüística i audiovisual. 

L’alumne ha de saber comunicar per escrit en 
un document de text la despesa d’aigua i 
maneres d’estalviar-ne. També ha de saber 
extreure informació d’una taula de dades i 
d’un text que ha de consultar en una web. Cal 
que comuniqui oralment als seus companys la 
informació que té, i ha d’escoltar les 
informacions d’aquests a fi de completar el 
seu treball. 
Cal també que tregui informació d’uns 
esquemes i dibuixos sobre el cicle urbà de 
l’aigua. L’alumne també elaborarà un fulletó i 
un text on haurà de convèncer de la 
necessitat de potabilitzar l’aigua i de la 
importància del seu estalvi. 
Durant l’activitat que es fa majoritàriament en 
parelles, ha d’haver-hi una comunicació 
constant entre els dos alumnes. 

 
Metodològiques Tractament de la informació i competència digital 

L’alumne ha d’accedir a diferents pàgines 
webs per tal de: 
- extreure informació d’un text 
- extreure informació d’una taula 
- extreure informació de llenguatge visual 

(imatges) 
Ha de comparar informació que ell ja tenia 
amb la que ha trobat a fi de completar i/o 
modificar la seva. 
Ha de saber capturar una pantalla i enganxar-
la en un document de text. 
Cal que aprengui a resumir informació que 
troba en una pàgina web. 
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Matemàtica 
L’alumne ha de predir una sèrie de dades sobre el 
consum de l’aigua i després les ha de contrastar. 
Finalment haurà de treure’n conclusions. 
Cal que faci també algoritmes : sumes i restes 
(pot fer-les mentalment o bé utilitzant la 
calculadora de l’ordinador) 
 
Aprendre a aprendre 
En l’activitat de com estalviar aigua, primer 
l’alumne posa de manifest el que sap, de manera 
que adquireix consciència del que sap. Quan la 
completa amb les informacions dels companys i 
de la web, adquireix consciència del que pot fer 
amb l’ajuda d’altres persones o recursos. 
Pel que fa a l’activitat de consum d’aigua, 
l’alumne es fa conscient que a vegades tenim 
concepcions errònies de la realitat i que les 
podem canviar contrastant amb altres 
informacions. 
 

Personals Autonomia i iniciativa personal 
Es treballen habilitats socials, tals com treballar 
en equip, valorar les idees d’altri, dialogar i 
negociar. També es treballa l’organització del 
temps. 

 
Coneixement i interacció en el món físic 
Es treballa la importància que té l’aigua i què cal 
fer per no malbaratar-la. Es treballa per tant la 
comprensió de la realitat que l’envolta i com 
poden contribuir en la millora del mateix. Ha de 
fer-se conscient de solucions existents per al 
medi ambient.  
 

Conviure i habitar el 
món 

Social i ciutadana 
L’alumne ha d’aprendre a prendre decisions per 
tal de millorar la gestió de l’aigua. Ha de ser més 
conscient dels valors de l’entorn i actuar de 
manera coherent. 

 


