R E C U L L D E R E C U R S O S E D U C AT I U S : A I G U A
CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA
Amb aquest document us proposem alguns recursos educatius i tasques relacionades amb la temàtica Aigua per a que pugueu enviar al vostre alumnat de
Cicle Inicial i poder continuar treballant aquest vector des de casa:
1.

Llegir el conte “ EL SENYOR RIU” i fer un dibuix del riu des de que neix fins a la seva desembocadura. Font: Diputació de Barcelona

http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/60430.pdf
2.

Fer els EXPERIMENTS DE L’AIGUA (Fitxa A3).

3.

Construcció d’una DEPURADORA D’AIGUA CASOLANA. Seguir les instruccions de la fitxa CONSUM I DEPURACIÓ D’AIGUA per Cicle Inicial de Primària
(pàgina 1). Font: Diputació de Barcelona.
https://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/fitxes_primaria_consum_i_depuracio_de_laigua.pdf

4.

EL LABORATORI DE L'AIGUA: Fitxes interactives adreçades a Cicle Inicial. Font: Agència Catalana de l’Aigua
http://aca.gencat.cat/.content/10_ACA/M_Campanyes_i_divulgacio/03_Recursos_pedagogics/laboratori_aigua/ACA_index.html

5.

JOC DE L'AIGUA per a alumnes de primària:. Font: Agència Catalana de l’Aigua
http://aca.gencat.cat/.content/10_ACA/M_Campanyes_i_divulgacio/03_Recursos_pedagogics/joc_aigua/primaria/index.html

5.

Joc del CICLO DEL AGUA: (En castellà). Font: AEMET
http://www.aemet.es/documentos_d/conocermas/recursos_educativos/juegos/n1/agua/agua_espanol.html

6.

Mirar el vídeo que explica el conte CAILLOU AHORRA AGUA (En castellà):
https://www.youtube.com/watch?v=DdPVyWBeONU

A3. Els experiments de l’aigua_Cicle Inicial
Tipologia de l’Activitat: Experiments lúdics.
Durada: 30 minuts

DESCRIPCIÓ:
Activitat de descoberta de les propietats de l’aigua mitjançant
l’experimentació.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:




Identificar les propietats de l’aigua i descobrir la
importància per a la vida.
Valorar l’aigua com un recurs insubstituïble que cal
protegir.
Provocar un consum conscient i responsable d’aquest
recurs.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
Amb els experiments de l’aigua, d’un mode divertit, descobrirem algunes de les propietats i
meravelles de l’aigua.
•
Dissolució de productes en aigua:
Sabeu què és la dissolució? Quins productes penseu que es dissoldran en aigua?.
En uns recipients amb aigua (un per cada producte a dissoldre) ficarem productes com sucre, sal,
cafè, oli, arròs, etc., i remenarem.
*La idea és que els infants prediguin quins d'aquests productes es dissoldran i quins no i després
descobreixin si han encertat o no en base a l'experiència.
•
L’aigua que camina:
Podeu creure que l'aigua es mobilitza sola d'un got a un altre?
Necessiteu quatre gots transparent. Col·loqueu dos gots sobre una caixa o olla del revés, per
aconseguir que estiguin elevats, i dos sobre una taula. Ompliu els dos gots superiors amb aigua amb
colorant o pintura i col·loquem un tros de paper de cuina de manera que quedi en contacte amb
l'aigua dels gots superiors i els vasos inferiors. Com mostra la imatge.
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L'aigua es traslladarà d'un got a un altre tenyint els papers de cuina.

•
Experimentem amb l’osmosi:
Agafem dos recipients i els omplim, un amb aigua de l'aixeta i l'altre amb aigua salada. Ara agafem
una patata, la pelem i tallem en rodanxes. Col·loquem la meitat de les rodanxes en un recipient i
l'altra meitat en l'altre. A primera vista, podem observar que les rodanxes de patates que estan
submergides en l'aigua salada suren, mentre que les altres s'enfonsen.
Esperem una estona i tornem a mirar. ¿Què ha passat? Aquest vaixell s'enfonsa! Patates enfonsades.
Després d’una estona, les patates que abans suraven ara estan en el fons.
Simplement es tracta de l'osmosi, un procés pel qual la patata detecta que l'aigua que hi ha al seu
entorn és massa salada, i per això, deixa anar part de l'aigua que ella conté per tractar d'equilibrar
l'aigua que té al seu voltant i que aquesta no sigui tan salada. La patata es deshidrata (perd aigua i es
seca) i en conseqüència deixa de surar.
•
Canviem les propietats de l’aigua:
Agafem dos gots d’aigua, i en un dissolem sal i a l’altre res. Un cop ben remenat, tirem una gota de
colorant (pintura) a tots dos, quina diferencia hi haurà entre els dos?

Materials necessaris:
Gots transparents, sal, sucre, oli,
arròs, patates, paper de cuina,
pintura, culleretes per remenar.
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