
TREBALL PER GRUPS 

Sol – M. Angel – Sonia - Alejandro 

1.  QUÈ ÉS L’AIGUA?      2. L’AIGUA AL NOSTRE COS 

7.8. 

 

Youssef – Raquel – Kelly – Demetrius- Gerard 

1.  QUÈ ÉS L’AIGUA?      4. HIGIENE  7.8. 

  

Layla – Ania – Mohamed - Andrés 

1. QUÈ ÉS L’AIGUA?        5. AIGUA I RELAX  7. 8.  

 

Kristian – Deborah – Jennifer - Thaïs 

1.  QUÈ ÉS L’AIGUA?      3. NETEJA  6.AIGUA I DIVERSIÓ 7.8. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. QUÈ ÉS L’AIGUA? 

1.1. De què està feta? Com es mesura? 

1.2. Sempre circula la mateixa quantitat d’aigua al món? 

1.3. Com funciona el cicle de l’aigua? En quins estats la 

podem trobar? 

 

2 . L’AIGUA AL NOSTRE COS 

2.1. Quina part tenim d’aigua al cos?  

2.2 .On la podem trobar? 

2.3.  Com la perdem? 

2.4. Per què va bé beure aigua? 

2.5. Cada quan hem de beure aigua? I quan fem esport? 

2.6. Podem beure tot tipus d’aigua? 

2.7 Per a què serveix l’aigua salada del mar? 

2.8. Què vol dir aigua minera? 

2.9. A la cuina, per a què fem servir l’aigua? 

2.4.  Per a què serveixen les llàgrimes? Pag, 39 

 

 

 

 



3. NETEJA 

3.1. Com i per què rentem la roba? 

3.2. Com netegem la cuina i per què? 

3.3. Què passaria si no tinguessim wc …. 

 

 

4. Aigua i relax 

4.1. L’aigua relaxa. Per què? 

4.2. T’ agrada sentir el soroll de l’aigua? Per què han posat fonts 

boniques a les ciutats? 

4.3. Com és la font de l’escola? Per a què serveix? Et sembla 

suficient una font? 

4.4. Als carrers de la Pineda hi ha fonts publiques? On les pots 

trobar? Per què creus que són importants? 

4.5. Què passa si no hi ha fonts d’aigua potable? I si no hi han 

waters públics? 

 

 

5. AIGUA I HIGIENE  Pag. 10 Higiene personal 

5.1. Sense aigua, poden cuidar la nostra higiene? 

5.2. Què passaria si no ens rentessim en un mes? 

5.3 Per a què és útil dutxar-nos? 



5.4. Per què és millor una dutxa que una banyera? 

5.5. Quan i com ens hem de dutxar? (pag.15) 

5.6. Quan i com hem de rentar i cuidar les mans? 

5.7.Quan i com ens hem de rentar les dents? 

5.8. Com es rentaven abans o com es renten encara en 

altres països? (pag. 15 Higien/ pag. 22 “L’aigua del 

naixement a l’oceà” ed. natura 

5.9.Com es renten els astronautes? Tenen aigua a la nau 

espacial? Com fan per eliminar la caca i el pipi? 

 

 

6. AIGUA I DIVERSIÓ. L’aigua de festa 

6.1. Quins esports es fan amb aigua? 

6.2. Com són els parcs aquatics (fonts, salts d’aigua, 

brolladors,…)? Quins coneixes? 

6.3. La platja de la Pineda: Què ens aporta?  Com és? 

6.4. Com és i per a què serveix un spa? 

7. AIGUA I HISTÒRIA 

7.1. Abans, saps com s’aconseguia l’aigua dolça? Pregunta als teus 

avis o investiga com es feia abans o com es fa encara a altres 

països que no tenen prou aigua. 

7.2. Qui s’encarregava d’anar a buscar l’aigua? 



8. EXPERIMENTEM AMB L’AIGUA 

8.1. L’aigua necessita espai?  

8.2. Com fem surar un objecte que abans s’ha enfonsat? 

Bola de plastilina 

8.3. La pell de l’aigua. Per què l’aigua no es vessa? 

“Los secretos del agua” ed. SM 

9. AIGUA I LLEGENDES 

9.1 La llegenda de Ganesha (pag. 39  “L’aigua del naixement 

a l’oceà”) 

9.2 Noé 

 

ALTRES ACTIVITATS: 

Joc del rentacotxes 

Aprendre a fregar el terra amb el motxo 

Enquesta a casa: Com  netejar la cuina? 

Com netejar els lavabos? 

Què paguem d’aigua a casa? 

Contes i aigua 

Pel·licules i aigua: Kiriku  i les bèsties salvatges. 

 

 



CONTINGUTS IMPORTANTS 

 

L’aigua és un compost químic extraordinari format per atoms 

d’oxigen i hidrogen.  

Pot dissoldre altres substàncies,   i pot absorbir calor. Això permet 

que a la Terra hi hagi essers vius. 

A la terra l’aigua està en estat líquid en mars, oceans, rius i llacs, 

però també està a l’atmosfera en forma de núvols i humitat, o en 

forma de gel i neu.  

Hi ha molta més quantitat d’aigua salada que dolça. La major part 

d’aigua dolça està als pols i glaceres. 

L’aigua no està mai quieta, es va desplaçant per tot el planeta, 

també dintre dels essers vius. 

LA VIDA ÉS POSSIBLE GRÀCIES A L’AIGUA. 

Els primers éssers vius van sorgir al mar. Eren organismes vegetals 

primitius: el plancton vegetal. 

 

EXPERIMENTS 

1. XOCOLATA I AIGUA AMB GAS: demostra que el gas pesa menys i 

si envolta la presa de xocolata aquesta s’eleva. 

 

2. MONTAÑA DE AGUA: Omplir un got fins a dalt de tot i llençar 

monedes una a una i observar com l’aigua es corba. Afegir sal i 

veure que no sobresurt l’aigua. 

 



3. AIGUA I PLASTILINA 

 

ANDREA I ELVIRA 

Dinàmica sobre la higiene amb un joc. 

 

VISITA SPA DE LA PINEDA 

 

 

 


