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Nom: ............................................................................................................................................................................... 

Escola: ............................................................................................................................................................................ 

 

(Pàgina 1) 

• Si tota l’aigua del planeta omplís únicament 100 ampolles d’un litre... 

a) Quantes serien d’aigua salada? I d’aigua dolça? 97 ampolles serien d’aigua salada i 3, d’aigua dolça. 

c) Quina quantitat d’aigua dolça tindríem al nostre abast: més d’1 litre  /  1 litre just  /  menys d’un litre ? 

...... Menys d’un litre d’aigua és el que tindríem al nostre abast .................................... 

c) On es troba aquesta aigua? Aquesta aigua accessible es troba a aqüífers i rius, bàsicament ............................. 

 

• Qui consumeix més aigua, l’agricultura, les indústries o les llars? 

El sector que consumeix més aigua és l’agricultura ................................................................................. 

 

• Quin sistemes de reg agrícola existeixen? Quin aprofita més l’aigua? I quin menys? 

En el sector agrícola existeixen 3 sistemes de reg: el reg gota a gota, el reg per aspersió i el reg a manta. El sistema 

que aprofita més l’aigua és el gota a gota ja que proporciona la quantitat d’aigua justa que necessita cada planta. 

El sistema que aprofita menys l’aigua és el reg a manta perquè consisteix en inundar els camps de conreu .......... 

 

(Pàgina 2) 

• Calcula el teu consum d’aigua durant un dia qualsevol. Per fer-ho, anota cada acció que gasti aigua amb el seu 

consum corresponent i quan acabi el dia suma tots els consums. Si un acció la fas més d’un cop, multiplica el seu 

consum pel nombre de cops que la fas. El consum d’aigua per ‘Beure i cuinar’ és fixa cada dia i no es repeteix. Si al 

llarg del dia has consumit aigua per fer una acció que no surt a dalt, busca per internet quanta aigua consumeix i 

suma-la també. 

Cada alumne/a ha de calcular quina és la seva despesa d’aigua per dia. Han de prendre nota de cada acció i dels 

litres d’aigua consumits corresponents i fer la suma total de tot el consum ....................................................... 
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(Pàgina 3) 

 

• Recull durant 1 minut l’aigua que surt per la dutxa posant un cubell o una palangana a sota. Després mesura 

quants litres has recollit (pots utilitzar ampolles buides per saber-ho). A continuació, dutxa’t amb normalitat 

cronometrant el temps que trigues. Per últim multiplica els minuts que ha durat la teva dutxa pels litres que has 

recollit amb un minut de dutxa oberta. D’aquesta manera sabràs quants litres gastes cada cop que prens una dutxa. 

 

..... Resposta oberta. Cal que cadascú expliqui com ha obtingut el resultat final i quins càlculs ha dut a terme .......... 

 

 

(Pàgina 4) 

 

• Relaciona cadascun d’aquests vuit refranys amb la nota groga que té el seu significat. Pots demanar ajuda al pare o 

la mare. Busca un refrany diferent on també aparegui l’aigua i explica què vol dir. 

 

a) Al pa, pa; al vi, vi; i l'aigua, clara. ....... 6 ...................................... 

b) Aigua corrent, no mata la gent. ....... 4 ....................................... 

c) És clar com l'aigua. .... 8 .............................................................. 

d) Estar com un peix a l'aigua. .... 7 ................................................ 

e) Fer-se la boca aigua. .... 1 ........................................................... 

f) Ofegar-se en dos dits d'aigua ...... 5 ........................................... 

g) Traure’n l’aigua clara. .... 2 ........................................................ 

h) Aigua va! .... 3 ......................................................................... 


