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1.- EL CICLE HIDROLÒGIC

1) On hi ha aigua a la natura?



2) EXPERIÈNCIA. Posa a l'aula un recipient transparent amb una 
quantitat d'aigua i marca amb un retolador el nivell de l'aigua els dies 
següents.
a) Què has observat al cap d'uns dies?

b) On penses que se n'ha anat l'aigua?

c) Per què ha passat això?

d) Com penses que es podria fer per tal que passàs més ràpidament?

e) Com penses que es podria recuperar aquesta aigua?



3)  A continuació  tens  una  il·lustració  on  s'indiquen  els  magatzems 
d'aigua (sòlid, líquid o vapor) en la natura.
Uneix amb fletxes els magatzems d'aigua de la natura a fi d'explicar 
com passa l'aigua d'un magatzem a l'altre. Fes una explicació oral.

4)  Explica,  ordenadamen,  tots  els  fenòmens que ocorren en el  cicle 
hidrològic o de l'aigua.





2.- L'AIGUA A LA TERRA

2.1 – La distribució de l’aigua al planeta Terra.

5) Fixa't amb el mapa mundi, quin percentatge de la superfície de la 
Terra estimes que està format per aigua, i quin pels continents?

6) Para atenció en aquesta il·lustració informativa sobre la distribució 
de l'aigua al planeta Terra. Completa la informació dels percentatges 
als  apartats  “Total  d'aigua  al  planteta  Terra”  i  “Del  total  d'aigua 
dolça”.  Després,  pinta   amb  colors  diferents  -a  les  graelles-  els 
percentatges que els  corresponen.  Finalment,  a  quina conclusió  has 
arribat sobre la distribució de l'aigua al planeta Terra?



Total d’aigua al planeta Terra:
       d’aigua marina.
       d’aigua dolça.

Del total d’aigua dolça:
     de  gel  o  neu (glaceres,  els 
pols).
     d’aigua  superficial  (llacs, 
rius).
       d’aigua subterrània.



2.2 – L’aigua als oceans.

7) Per què l’aigua de la mar és salada?
Visiona,  per  informar-te,  el  vídeo  següent  on  es  realitza  una 
experiència científica: http://www.ub.edu/ubtv/es/video/perque-laigua-
del-mar-es-salada-experiencia-cientifica-a-laula



8) Ja hem vist que l'aigua de la mar és salada perquè està composta 
per algunes sals minerals.
De què ens informa la graella següent?

Compostos 
en 

dissolució

Clorur de 
sòdi

Clorur de 
magnesi

Sulfat de 
sodi

Clorur de 
callci

Total de 
sals

Grams en 
un litre

25 g/l 6 g/l 3 g/l 1 g/l 35 g/l

9)  Creus  que  tots  els  oceans  de  la  Terra  tenen  igual  grau  de 
salinització?



2.3 – L’aigua als continents.

10) A quins llocs de la Terra arriben les precipitacions dels núvols?
 



11) Emplena la graella següent,  tot i  aportant informació,  sobre les 
aigües superficials i les subterrànies.

Les precipitacions (pluja, neu i granís)
AIGÜES SUPERFICIALS

AIGÜES SUBTERRÀNIES



3.- LA IMPORTÀNCIA DE L'AIGUA A LA TERRA

3.1- L’aigua i els climes de la Terra.

12) On fa un clima més suau (les temperatures són més temperades), a 
les zones de la costa o a les zones de l'interior del continent? Per què 
ocorre això? Fixa't en l'exemple de Xàbia i Madrid.

Temperatura 
mínima mitjana

Temperatura 
màxima mitjana

Diferència de 
temperatura

XÀBIA 10,7 ºC 17,6 ºC 6,9 ºC
MADRID 10, 1 ºC 19,9 ºC 9,8 ºC



13) Per què el clima de Xàbia és més suau que el clima de Nova York? 
Fixa't  que  totes  dues  ciutats  estan  a  la  costa  i  a  una  distància 
aproximada a l'equador.

Temperatura 
mínima mitjana

Temperatura 
màxima mitjana

Diferència de 
temperatura

XÀBIA 10,7 ºC 17,6 ºC 6,9 ºC
NOVA YORK 8, 0 ºC 17,0 ºC 9,0 ºC



14) Per què plou a la Terra?

 

3.2- L’aigua i els éssers vius.

15) Per què hi ha vida per davall del gel de la mar (les banquises)?



16)  Els  animals  que  viuen  a  la  superfície  de  la  Terra,  com 
aconsegueixen l’aigua?

17)  Les  plantes  que  viuen  a  la  superfície  de  la  Terra,  com 
aconsegueixen l’aigua?

18) Per a què necessiten l'aigua els éssers vius?

19) Els éssers vius que viuen a l’aigua com agafen l’oxigen?

20) Els éssers vius com agafen les sals minerals per alimentar-se?



4.- LA IMPORTÀCIA DE L’AIGUA PER A L’ÉSSER HUMÀ

21) Analitza com utilitzes l’aigua en la teua vida quotidiana. Tria les 
respostes adequades.

- Per a la teua higiene personal diària utilitzes...
a) Normalment, la dutxa.
b) T’estimes més prendre un bany, i omplis la banyera d’aigua.
- Quan et rentes les dents...
a) Tanques l’aixeta mentre et raspalles i només l’obris quan necessites 

l’aigua.
b) Deixes córrer l’aigua tot el temps perquè estiga fresca.
- Per a regar les plantes...
a) Uses una ruixadora.
b) Utilitzes una mànega.
- Si rentes poca roba...
a) Programes la rentadora per a rentar a mitja càrrega.
b) Utilitzes el programa normal.
- Per a rentar un cotxe, el duries a...
a) Un centre de rentada manual.
b) Un centre de rentada automàtica.

22) Aquí tens un gràfic que representa el consum d’aigua al nostre 
país. Davall tens la informació de l'ús que se'n fa per a cada sector.
T'ha semblat que aquest és el consum d'aigua que tu fas o t'ha sorpés?



23) Estudiem l'ús de l'aigua A LA NOSTRA LLAR.
A la  taula  següent  tens  uns  valors  aproximats  del  consum d'aigua 
domèstica.

RENTADORA 230 litres

RENTAPLATS 250 litres

CUINAR I BEURE (per persona) 2 a 4 litres

DUTXAR-SE 70 litres

PRENDRE UN BANY 200 litres

RENTAR-SE LES DENTS (aixeta oberta) 30 litres

RENTAR-SE LES MANS 1,5 litres

AFAITAR-SE (aixeta oberta) de 40 a 75 litres

DIPÒSIT WC de 12 litres

RENTAR PLATS A MÀ 100 litres

RENTAR EL COTXE 400 litres

REGAR 100 M2 DE GESPA DEL JARDÍ 400 litres



a) Quines són les tres coses on gastes més aigua a la llar, sense comptar 
rentar el cotxe i regar la gespa?

b) Què pots fer per estalviar aigua en aquests tres casos?

c) En general, què pots fer a la teua llar per estalviar aigua?



24) Estudiem l'ús de l'aigua A LA INDÚSTRIA.
A la  taula  següent  tens  uns  valors  aproximats  del  consum d'aigua  per  a  la 
fabricació d'alguns productes industrials.
En general, què pots fer per estalviar aigua que s'ha gastat per fer productes 
industrials?

1 KG DE PAPER 250 litres
1000 KG D'ACER 270000 litres

1 COTXE 78000 litres
1 KG D'ALUMINI 1250 litres

UNS PANTALONS TEXANS 10850 litres
200 G DE PLÀSTIC 233 litres

1 LLAUNA DE BEGUDA 301 litres

25) Estudiem l'ús de l'aigua A L'AGRICULTURA.
A la taula següent tens uns valors aproximats del  consum d'aigua en m3 per 
hectàrea i any, per al reg d'alguns cultius.

ARRÒS 9900-12700
CEREALS 1500-2650
CÍTRICS 2750-5200

PLANTES ORNAMENTALS 4700-5500
FRUITERS DE FRUIT CARNÓS 3000-6200

FRUITERS DE FRUIT SEC 1350-2700
HORTALISSES 1200-5450

DACSA 3150-5500
OLIVERES 400-2200

a) Quins cinc cultius consumeixen més aigua?

b) Per fer-te una idea de la quantitat d'aigua que es necessita per produir un 
producte agrícola segur que et servirà la informació següent.
Et sembla una quantitat d'aigua elevada, normal o petita?

1 TOMACA 13 litres
1 POMA 70 litres

1 TARONJA 50 litres
1 CREÏLLA 25 litres

1 TASSA DE TE 35 litres
1 TASSA DE CAFÉ 140 litres

1 COPA DE VI 120 litres
1 GOT DE CERVESA 75 litres

1 GOT DE SUC DE TARONJA 170 litres



26) A la il·lustració següent tens el consum d'aigua per persona -en 
m3– en un any i per països.

a) A quins països correspon un major consum d'aigua?

b) A quins països correspon un menor consum d'aigua?

c) Per tant, de què depèn que les persones puguen consumir més o 
menys aigua?



5.- LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA

27)  Fixa't  en  la  il·lustració.  Representa  com  una  ciutat  s'abasteix 
d'aigua potable i, després, com es tracten les aigües residuals.
Explica el procés del cicle de l'aigua en una ciutat; aquest exemple és 
el que es fa a Xàbia.




