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
E D U C A C I Ó I N FA N T I L
Amb aquest document us proposem alguns recursos educatius i tasques relacionades amb la temàtica Aigua per a que pugueu enviar a les famílies del
vostre alumnat d’Educació Infantil i poder continuar treballant aquest vector des de casa:

1.

Veure el vídeo EL CAMÍ DE L’OTA, un conte explicat del cicle de l’aigua, i fer un dibuix del viatge que fa l’Ota (L’Ota al riu, al mar, al núvol) o del
personatge que més us hagi agradat. https://www.youtube.com/watch?v=yJByaqJWAYM

2.

Fer una manualitat molt especial: PAL DE PLUJA. (Fitxa A1).

3.

Fer els EXPERIMENTS DE L’AIGUA (Fitxa A2).

4.

PLANTAR UNA LLAVOR. Posarem una llavor de llentia en un tros de cotó fluix, ho posarem dins d’un got de vidre i regarem. Veurem com gràcies a

l’aigua es converteix en una planteta que té vida.

5.

Jugar al joc de LA CASA i fer un dibuix d’algun objecte de la casa que necessita de l’aigua (rentadora, banyera, etc.).
Font: Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya

6.

http://www.edu365.cat/infantil/entorn/lacasa/lacasa.html

Mirar el vídeo de LA PLAS: una gota d’aigua que ens explica com fer un bon ús de l'aigua. Font: Consorci Besòs Tordera
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fdlw6YA31F0

A1. Pal de Pluja
Tipologia de l’Activitat: Taller creatiu.
Durada: 30 minuts

DESCRIPCIÓ:
Es tracta de crear un instrument molt especial, el pal de pluja,
reutilitzant materials senzills.
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT:



Fomentar la reutilització i el reciclatge dels residus.
Potenciar la imaginació i la creativitat.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Introducció a la temàtica: Una mica d’història...

Diuen els indígenes de l’Equador que el pal de pluja expressa la llibertat dels homes. Quan fem
girar el pal de pluja, el so que se sent és com el de l’aigua d’un riu que corre. L’aigua del riu
ningú la pot fer parar... com la llibertat dels homes.
2. Construcció del Pal de Pluja

Primer ajunteu els tubs de cartró i enganxeu-los amb cinta adhesiva, de manera que quedi un tub
llarg. Ara decoreu el tub: el podeu folra amb papers de colors, el podeu pintar,..., deixeu volar la
imaginació i personalitzeu-lo al vostre gust.
És el moment de posar els claus al tub (també podeu clavar els escuradents), els heu de distribuir al
llarg de tot el tub, que quedin separats uns dels altres. Això ho ha de fer una persona adulta.
Ja ho tenim tot a punt per posar l’arròs a dins del tub. Comencem per tapar un dels extrems,
enganxant amb cinta adhesiva una rodona de paper o cartró que haurem retallat prèviament. Ara es
posa el arròs a l’interior i es tapa l’altre extrem del tub de la mateixa manera que hem tapat el primer.
I ja tenim el nostre Pal de Pluja preparat per començar a fer-lo sonar.
Materials necessaris:
2 tubs de paper de cuina o 3 de paper
de vàter, cinta adhesiva, uns 10 o 15
claus (es poden substituir per
escuradents), arròs cru (també hi
podem posar llenties crues), papers de
colors, llapis de colors o pintures,
tisores i pegament.
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A2. Els experiments de l’aigua_Educació Infantil
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:




Comprendre l’aigua a través de l’experimentació.
Reflexionar sobre l’ús de l’aigua en els nostres actes
quotidians.
Valorar la presencia de l’aigua en el nostre entorn.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
Es pot començar l’activitat preguntant als infants diferents aspectes relacionats amb l’aigua: On
trobem l’aigua quan som a casa? I quan som fora de casa? I com és l’aigua? És igual la del mar que la
que surt per l’aixeta?



L’aigua dolça i l’aigua salada:

S’omplen 2 pots de iogurt amb aigua i a 1 d’ells se li afegeix sal i es remena. Quina s’hi assembla més
a l’aigua del mar?



Per què utilitzem el sabó per rentar-nos les mans i els plats?

Es posa una crema oliosa a les mans de l’infant, o una mica d’oli. Primer es rentarà les mans només
amb aigua i després amb una mica de sabó. Quan han quedat més netes les mans? Cal fer servir molt
de sabó?
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Què és el gel?

S’omplen 2 pots de iogurt amb aigua calenta. A 1 d’ells s’hi introdueix un tros de gelat (o gel amb
colorant) i es deixa una estona. Què ha passat?



Per què veiem l’arc de Sant Martí?

S’omple 1 got de vidre amb aigua i s’encén una llanterna. En mirar a través del got la llum de la
llanterna, es pot veure l’arc de sant Martí. Farem el mateix procediment amb un got buit. Es pot
veure l’arc de Sant Martí si no plou?



Per què floten les coses a l’aigua?

S’omple una galleda d’aigua i es posa 1 bola de plastilina. Què passa? I si fem una forma de vaixell
amb la plastilina? Què passa?

Materials necessaris:
Gots
iogurt,

transparents,
sal,

oli,

pots
sabó,

de
gel,

colorant, una llanterna, un tros
de plastilina.
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