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L’aigua, font de vida
L’aigua és la millor beguda quan
tenim set i també un element
imprescindible per a la vida de les
persones i tots els éssers vius del
planeta.
Coneixes la història de les fades de l’aigua? Estes dones només poden viure en aigües netes i clares,
i poques vegades les podem vore. T’animes a llegir el conte que explica com pots ajudar perquè no
desapareguen les fades de l’aigua? I, després, tens un fum d’activitats per a posar en pràctica tot el
que hages aprés.

Treball individual
1 _ El conte de Paula i la bambolla de sabó
2 _ Per a què necessitem l'aigua i quanta n’usem

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

Nom ____________________________

1 _ El conte de Paula i la bambolla de sabó

Cada 15 de març es commemora el Dia dels Consumidors i, per tal que els xics i xiques com tu
sapigueu què són els drets i deures de les persones consumidores, ho celebrem amb tots ells
mitjançant el Concurs Dia Mundial del Consumidor.

El conte que ara llegiràs és del llibre
de contes del 8é Concurs de Contes
Dia Mundial del Consumidor, on amb
el lema “Aigua fresca i clara per a una
dieta equilibrada”, xics i xiques com
tu ens van explicar per què és
important beure aigua i com se’n pot
fer un consum responsable.

Què t’ha semblat el conte? De segur que ara ja saps de quina manera pots fer un consum
responsable de l’aigua.

Què et pareix si descobrixes quantes coses
has aprés? En esta activitat de Genially,
hauràs d’utilitzar tot l’enginy per a fer
respondre a les preguntes. Endavant!

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

Nom ____________________________

2 _ Per a què necessitem l'aigua i quanta n’usem

Segons la bambolla de sabó de Paula, cada persona de la seua ciutat utilitza 100 litres d'aigua. A
casa l’aigua ix de l’aixeta, però no en tots els llocs s’obté de la mateixa manera.

En alguns llocs, totes les famílies del mateix
poble van a peu a la font a buscar aigua. Per
a dur els poals plens d’aigua fins a sa casa,
se’ls posen damunt del cap perquè pesen
molt.
Com que és un esforç tan gran, utilitzen
l’aigua només quan la necessiten i sense
malgastar-ne ni una gota.

Pensa en l’aigua que utilitzes a casa i
respon

a

les

preguntes

que

et

proposem en l’enquesta de Google
Forms “L’aigua, font de vida”, per a
saber quant podem estalviar entre tots.
En acabant compartix les respostes
amb els companys i companyes i
reflexioneu sobre com utilitzeu l’aigua a
casa i de quina manera podeu estalviar.
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Nom ____________________________

I si un dia no ix aigua de la font perquè s’ha assecat? Podries fer les mateixes coses?

És molt clar llavors que l’aigua l’hem de cuidar. Consumir només la que necessitem i sense
malgastar-la. Què penses tu que vol dir cuidar l’aigua? Dibuixa-ho

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

Nom ____________________________

Treball en equip
1 _ Què podem fer per a estalviar aigua?

1 _ Què podem fer per a estalviar aigua?

Si haguérem d’anar a buscar aigua a la font cada dia, de segur que entre tots pensaríem què podem
fer per a gastar-ne menys. D’esta manera no ens costaria tant de temps i esforç anar a buscar-ne.
Totes estes idees per a gastar menys aigua són les que ens 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.

Què faríeu vosaltres per a gastar
menys aigua?
En

este

Quiz

proposem

de

algunes

Genially

us

idees

us

i

animem que, entre tots, penseu què
podem fer per a estalviar aigua i
exposar-ho

en

un

mural

col·laboratiu.
Esteu preparats? Endavant!

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

