L’aigua, font de vida
Quanta aigua podem estalviar entre tots?

Orientacions per al docent

MATÈRIES: CIÈNCIES DE LA NATURALESA, DESTRESES LINGÜÍSTIQUES, EDUCACIÓ ARTÍSTICA
EDAT: 2n (7-8 ANYS)
Aigua fresca i clara per a una dieta equilibrada
L’aigua és la nostra principal font d’hidratació i també és un element vital per a la vida dels éssers
humans i per a tot el planeta. Ser conscients de l’ús que donem a l’aigua, de les necessitats que
ens permet cobrir i de la facilitat d’accés que hi tenim en la majoria dels països desenvolupats
els ajuda a entendre per què és important cuidar-la i fer-ne un consum responsable.
“El conte de Paula i la bambolla d’aigua” és un dels contes guanyadors de l’Edició 2013 del
Concurs de Contes Dia Mundial del Consumidor i el fil conductor d’esta activitat. En concret, és
el conte escrit i il·lustrat pels usuaris i les usuàries del Centre Ocupacional Llar Joan Trias.
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Treball individual
El conte de Paula i la bambolla d’aigua.
Per què necessitem l’aigua i quanta n’utilitzem?

Fitxa de treball individual per a reflexionar:
Per mitjà de la lectura del conte de Paula i les activitats posteriors, els alumnes entenen que un
ús conscient i responsable d’un recurs natural tan preuat com és l’aigua és beneficiós per a tots
els éssers vius del planeta.

Si vols promoure el consum sa i responsable de l’aigua per mitjà dels contes, en el Llibre de
Contes Edició 2013 pots trobar tots els treballs guanyadors d’esta edició.
Després, per equips, els alumnes poden aguditzar l’enginy proposant de quina manera
estalviarien aigua en el dia a dia.

Treball en equip
Què podem fer per a estalviar aigua?

Què vol dir estalviar aigua?
Si haguérem de buscar l’aigua a la font tots els dies, segur que entre tots pensaríem què podríem
fer per a haver-ne d’utilitzar menys quantitat. D’esta manera no vos costaria tant de temps i
esforç anar a buscar-ne. Totes estes idees per a gastar menys aigua són les que vos ajudarien a
estalviar i a fer un consum responsable.
I això seria bo per a tots: els humans, les plantes, els animals... Perquè tots els éssers vius del
planeta necessitem aigua per a viure.
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Això és justament l’activitat d’equip que vos proposem per a l’aula. Anima’ls a aguditzar l’enginy
i que proposen de quina manera poden estalviar aigua en el seu dia a dia.
A més de les propostes que t’indiquem en la fitxa de treball, en el web de l’ACA en tens algunes
més que et poden ajudar.
I entre totes les propostes, podeu preparar el mural “Quanta aigua podem estalviar entre tots?”
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