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CONSUM D’AIGUA 
 
L' aigua és un bé escàs i finit.  Per això és molt important dur a terme una 
gestió responsable d'aquest bé, tant per part del govern com per part nostra. 
S'ha de saber utilitzar-la, si volem poder gaudir-ne en un futur. 
 
OBJECTIU 

 
Descobrir una sèrie d'eines que ens puguin resultar útils per realitzar un 
consum responsable de l' aigua. 
 
MATERIAL 

 

 Ordinador amb connexió a internet 
 

PROCEDIMENT 

 
1. Entra en la pagina web: 

www.xtec.es 
 
Clica a “edu365”,  entra a ESO i un cop allà clica en "apartat ciències de 
la naturalesa” , Selecciona dins de les activitats curriculars, “L'aigua és 
aigua?”. 

 
2. Llegeix tota l'explicació teòrica i per últim clica a l'apartat “Avalua't”, respon 

les preguntes i anota-les al final d’aquest full. 
 
3. Amb l’ajut de la informació que se’t dóna en aquesta pràctica, calcula els 

litres d’aigua que es consumeixen a casa teva en una setmana.  Fes-ho 
elaborant una taula on recullis cada activitat, quants cops a la setmana es 
produeixen i es tingui en compte el nombre de persones que hi ha. 

http://www.xtec.es/


 

 
 

 



 
 

 

 



Qüestions 

 
Assenyala V (veritat) o F (fals) a cadascuna de les afirmacions del següent 
qüestionari sobre els consells per estalviar aigua: 
 

a. És millor banyar-se que dutxar-se. 

b. Existeixen aparells estalviadors d'aigua. 

c. La rentadora és millor posar-la mig plena. 

d. Els aliments congelats convé descongelar-los sota l'aixeta. 

e. La gespa a l'estiu es millor deixar-la alta. 

f. Per netejar la terrassa sempre cal utilitzar una mànega amb aigua. 

g. Quan marxem de vacances no cal tancar la clau de pas de l'aigua. 

h. Els medicament no s'han de llençar pel wàter. 

i. Llençar pintura pel wàter no contamina. 

j. L'oli és altament contaminant. 

k. El paper higiènic blanc és més ecològic. 

l. El sabó és un material biodegradable i s'elimina fàcilment. 

 

 


