
 

ÀREA/ÀREES:   Ciències naturals i socials, matemàtiques, valencià i educació artística        ETAPA:  ESO        NIVELL: 2n d'ESO  CONTEXT: Escolar, familiar i social         

  

COMPETÈNCIES BÁSIQUES:  

Lingüística (Investigant haurem de comprendre la informació, saber discutir, arribar a acords i comunicar-los), Matemàtica (Utilitzarem  eines matemàtiques per interpretar una factura de l'aigua), Coneixement 
i interacció amb el món físic (Analitzarem els hàbits de consum de l'aigua i la necessitat d'un consum racional i descobrirem la nostra relació i dependència de l'aigua), Tractament de la informació i TIC 
(Emprarem Internet, calculadores i ordinadors en la recerca i el tractament de la informació), Social i ciutadana (Treballarem en equip en la recerca d'acords), Cultural i artística (Curant l'aparença de la guia 
sobre consum responsable de l'aigua que elaborarem al capdavall) i Autonomia i iniciativa personal (Potenciarem l'esperit crític per afrontar la despesa responsable d'aigua, buscant hàbits de consum que 
n'estalvien). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL I DESCRIPCIÓ DE LA TASCA:  L'aigua a casa: consum responsable 
 
Aquesta tasca consisteix a investigar com i quanta aigua consumim a casa tot i plantejant mesures d'estalvi a la llar. Aquestes mesures quedaran reflectides en un document que s'elaborarà com a 
guia de consum responsable de l'aigua a casa per estalviar en aigua i diners, per tal de millorar la nostra vida. Difondrem la Guia de Consum Responsable d'Aigua per unir voluntats i conductes. 
 
Triem aquesta tasca perquè és molt significativa i singular des de diversos punts de vista: és una tasca lligada a la vida quotidiana, permet a l'alumnat treballar en les diferents modalitats 
d'agrupaments, debatent i prenent acords per consens; gaudeix d'una projecció familiar i social de futur relacionada amb hàbits, actituds i sensibilitats que com a joves dins de la família i com a 
futurs adults són bàsics per a la millora de la qualitat de vida i conservació del planeta. 

ACTIVITAT 2: 
 

 Visionem el documental "L'aigua", relacionat 
amb el seu consum responsable. Debatem en 

grups de cinc sobre les següents qüestions i/o 

reflexions del documental: 
- L'aigua que utilitzem costa. 
- Quan obrim l'aixeta hem de pensar també 
en l'estalvi. 
- Les administracions s'encarreguen de que 
arribe l'aigua potable a les nostres cases i 

regulen els preus de l'aigua juntament amb 
les companyies distribuïdores. 
- Coneixes quina companyia s'ocupa de portar 
l'aigua a casa teva? 
- Has tingut alguna vegada talls d'aigua? 
¿Restriccions d'estiu? 

- Les reserves d'aigua baixen i cada vegada 
som més. 
- Per estalviar diners i per evitar que el recurs 
s'esgote, hem d'aprendre hàbits d'estalvi 

d'aigua. 
 

 

 

ACTIVITAT 3: “Lampista: se m'ha 
trencat l'aixeta!” 
Realizem en grups de cinc la següent 
observació: 
• Prenem dades de l'aigua que es perd en 

una aixeta avariada. 

• Disposem d'un got xicotet de decilitre i 
un rellotge. Obrim l'aixeta lleument de 
forma que l'aigua isca gota a gota i 
mesurem el temps que triga a omplir-se 
el got, per poder calcular la pèrdua 
d'aigua en un minut, una hora, un dia, un 
mes i un any. 

ACTIVITAT 4: “La factura de l'aigua” 
Observem al detall una factura d'aigua potable del 

nostre habitatge d’un bimestre. Hi ha ¡molts 
nombres! El nombre de factura, el nombre del 
carrer de l'empresa que gestiona l'aigua, el nombre 

del codi postal de la localitat, el nombre del consum 
d'aigua, el nombre de la base imposable, el nombre 
de l'IVA i el nombre del total a pagar en euros. 
Analitzem les dades relacionades amb el consum i 

l'import a pagar. 
 

Desglossament per blocs 

Consum d'aigua 

Bloc Límit m
3
 €/m

3
 Import 

1 18 18 1,0558 19,01 
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ACTIVITAT 1: 
 
"Idees prèvies" 

 
Se'ns planteja a l'aula ordinària el 

tema de consum responsable de 
l'aigua de manera general. Emprant 
la tècnica de pluja d'idees se'ns 
motiva a participar i reflexionar 

sobre coneixements que tenim vers 
aquest contingut. Debatem i 
delimitem el tema per a plantejar 
mesures d'estalvi d'aigua a la llar. Al 
final recollim les conclusions. 
 

 

EXERCICI 1: Copiem en el quadern de 
treball individual les conclusions de la pluja 
d'idees que hem anat anotant a la pissarra. 

Exercici 2.1. Anotem el significat del vocabulari 

específic en el quadern de treball. 
 

Exercici 3 Anotem en una graella de registre 

els valors obtinguts en l’experiment. 
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Contrastem la nostra investigació amb la 
informació: "Una aixeta que goteja gasta 
aproximadament 35 m

3
/any (recorda que un m

3
 

equival a 1.000 litres d'aigua). Tenir cura de les 
fuites surt a compte." 

Exercici 4 Veient la factura d'aigua del nostre habitatge 

contestem per escrit en el quadern de treball als següents 
ítems copiats pel professor/a en la pissarra: 
• Quin ha estat el consum d'aigua? 
• Quin és el cost per metre cúbic? 
• Comprovem si hi ha errors en l'import. 
• Comprovem si l'IVA està ben calculat. 
• Comprovem si és correcte el total a  
pagar en euros. 
• Per fer-nos una idea de la quantitat d'aigua gastada, amb 
quin recipient la podríem comparar? (pregunta oberta al 
grup-classe) 

Exercici 2.2.. Llegim les consideracions o respostes 

dels grups a les qüestions plantejades en el 
documental. 

 
Exercici 2.3. Escrivim a la pissarra les conclusions 

del debat en gran grup per tal de publicar-les en 
Google Docs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITAT 5: “Fraccions 
passades per aigua”. 
En la vida quotidiana ens trobem 

amb fraccions quan tractem amb 
l'aigua. Hem de conèxer i emprar 
les fraccions i les seues 
operacions. Treballem per 

descobrir l'algoritme de la suma 
de fraccions. Després de calcular 
seguint la lògica de l'experiment 

hem de poder aplicar l'algorisme. 
Experimentem* la suma i la resta 
de fraccions amb gots grans (1/2 
litre) i gots petits (1/4 litre): 
• Per ajuntar el got gran amb el 
petit hem primer de posar l'aigua 
del got gran en dos gots petits. 

Així podem ajuntar els tres gots 
iguals. 
• Per treure un got de 1/4 de litre 
d'un 1/2 litre hem de repartir el de 
mig litre en dues de quart. 
* Nota: aquest experiment s’hi 

pot realitzar amb altres tipus de 
recipients de volums diferents. 
 

 

ACTIVITAT 6: Busquem 
l'article del diari El País, edició 
impresa de la redacció de 
Madrid amb data 17/01/1993 i 
informació elaborada a partir de 
les publicacions: “Com protegir 

la natura des de casa nostra”, 

de Adena/wwf i l'Agència de 
Medi Ambient de Madrid; “50 
coses senzilles que tu pots fer 
per salvar la Terra”, de 
Earthworks Group; “Millora el 
teu entorn”, de Creu Roja 

Joventut, i “La Guia del 
consumidor verd”, d'Antoni 
Bosch.  
URL:www.elpais.com/articulo/es
pana/queje/coopere/elpepiesp/1
9930117elpepinac_2/Tes. 
Analitzem matemàticament els 

diferents consells de l'article. 
 

 

Exercici 5.1. Apliquem l'algorisme 

obtingut en l'experiment per resoldre el 
següent exercici de suma de fraccions i 
comprovar que l'hem entès. El copiem 
en el quadern i triem una solució de les 
cinc possibles ofertades pel professor/a. 
“Per celebrar una festa en el grup ens 
podem prendre uns sucs. Imaginem que 
5 persones prenen gots grans (mig litre) i 
15 persones prenen gots petits (de quart 
de litre). Quants litres pren en total el 
grup?” 
 

Exercici 7.1. Anotem en el quadern els 

resultats individuals obtinguts en el 
qüestionari. 
 

 

 

Exercici. 6  

Obrim la pàgina web de referència 
en l'aula d'informàtica 002 i fem 
càlculs amb la calculadora científica 
que ens ofereix Windows, anotant el 
resultats vers: 
• Quanta aigua estalviarem a casa a 
la setmana si ens dutxem un cop al 
dia durant 10 minuts en lloc de 
prendre un bany al dia? I si triguem 
5 minuts a la dutxa? 
• Quanta aigua estalviarem a casa a 
l'any si tanquem l'aixeta mentre ens 
rentem les dents? (Dependrà de les 
vegades que ens rentem les dents al 
dia.) 
• Quanta aigua estalviarem 
anualment a Xàbia si tots els vilatans 
(investigar quants som) decidim 
prendre dutxes diàries de cinc 
minuts en lloc de banys? 
• Quanta aigua estalviarem a casa 
mensualment submergint una 
ampolla de litre i mig a la cisterna si 
tirem de la cadena deu vegades al 
dia? 
 

Exercici 5.2. Les fraccions i els 

percentatges, ens permeten analitzar 
les dades numèriques en termes 
relatius, és a dir, veient com la part que 
representen d'un total. El professor/a 
entrega aquesta taula de dades on 
trobem informació per practicar amb 
fraccions en el quadern de treball: 
• Calculem la part del total de la dotació 
mínima que se’n destina a beguda. 
• Esbrinem l’activitat que consumeix 
més aigua en comparació amb les 
altres. Calculem la part del total que 
representa. 
• Escrivim la resta de les fraccions i les 
sumem per Interpretar el resultat. 
• Expressem la informació en forma 
decimal i en forma de percentatge. 
 

Dotació mínima d'aigua * 
Litres/habitant/dia 

Beguda 5 

Serveis de sanejament 25 

Higiene 15 

Preparació d'aliments 10 

Total 55 

 
* Nota: valor mínim per viure en condicions 
climàtiques moderades i associades a una 
activitat vital mitjana. S'exclou el cultiu 
d'aliments.Font: The World 's Water 2000-2001. 
Pacific Institute. Pres de: INE 1/2008, URL 
http://www.ine.es/revistas/cifraine/0108.pdf 

 

Exercici 7.2. Ens visita un lampista 

conegut de Xàbia; ens informa sobre 
les maneres més comunes de pèrdues 
d'aigua, així com dels diferents 
sistemes i petits trucs que ens poden 
permetre estalviar aigua. Anotem les 
seues observacions i recomanacions 
en el nostre quadern individual. 

 

 

ACTIVIDAD 7: Estimem el 
nostre consum diari d'aigua. 
Realitzem novament un 
moviment cap a fora de l'aula 
per anotar la despesa diària que 
fem de l'aigua, per a això hem 

de seguir les indicacions del 

qüestionari que és en el següent 
enllaç: 
http://dam162.blogspot.com.es
/2007/08/cuanta -aigua-
consumes.html 
 

Un cop tenim l'estimació del 
nostre consum diari d'aigua 
realitzarem un document Guia 
amb les mesures d'estalvi 
d'aigua que podem adoptar. 

 

 

 

ACTIVITAT 8: Recollim ara 
els sistemes d'estalvi d'aigua 
a casa. Formulem amb 
claretat en forma de Guia de 
Consum Responsable 
d'Aigua, els sistemes 

d'estalvi que hem tractat en 

les activitats anteriors. Fem 
una posada en comú amb la 
resta de la classe per arribar 
a acords en redactar les 
nostres recomanacions 
generals a la Guia. Treballem 

en grups per combinar els 
textos elaborats i aprovats en 
la classe amb imatges 
suggerents, fent una 
presentació en ordinador. 
Difondrem la Guia a través 
de la web de l'institut: 

http://iesn1xabia.edu.gva.es
/ 

Exercici 8 “Contracte d’estalvi 
familiar d’aigua” 
Comuniquem a la nostra família 
les recomanacions 
consensuades a classe més 
comuns d'estalvi d'aigua, així 
com els petits trucs que ens 
permeten aconseguir-ho. 
Escrivim en el quadern l'opinió 
dels nostres familiars i 
compromís (signatures) que 
adquirim tots a dur-les a terme. 

ACTIVITAT 9: Cadascun realitzem la 
nostra autoavaluació responent al 
següent qüestionari que després d’avaluat 
pel professor/a incorporem al nostre 
quadern de treball: 
 

Per reflexionar. Què i com ho he 
après? 

 
1. He adquirit nous recursos per arribar a 
acords grupals? Enumera’ls. 
 
2. La meua família ha pres consciència de 

la nostra responsabilitat en el consum 
d'aigua com a recurs natural escàs?  La 
meua família se sent:. 
 

responsable poc 
responsable 

gens  
responsable 

   

 

3. Conec millor el consum d'aigua de ma 
casa? 
 

molt bé bé regular poc gens 

     

 
4. Calcula el que podria omplir una aixeta 
que perd una gota (1 decilitre cada nou 
segons) al cap d'un any. Què et sembla 
aquesta quantitat? 
 

5. Sé analitzar la factura de l'aigua i fer 
càlculs per comprovar el consum i l'import 
a pagar? 
 

molt bé bé regular poc gens 

     

 

6. Sóc capaç d'operar sumes i restes amb 

fraccions en situacions reals de la vida 
quotidiana? Realitza aquestes sumes i 

restes: 
 
3/5 + 6/10, 3/2 + 5/7, 4/7 - 2/7, 7/8 - 
3/4. 
 
7. Conec el percentatge d'aigua que 
consumesc diàriament amb relació al valor 

mínim per viure en condicions climàtiques 
moderades (Xàbia) i associades a una 
activitat vital mitjana (estudiant d'ESO)? 
 

molt bé bé regular poc gens 

     

 

8. Fes una llista de maneres d'estalvi 

d'aigua a casa. 

 
9. Sóc capaç de relacionar textos amb 
imatges per elaborar una presentació? 
 

molt bé bé regular poc gens 
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