ELS CAMINS DE L’AIGUA, ELS CAMINS DE LA VIDA
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L’aigua canvia de forma, però és sempre la
mateixa
L’aigua pot estar en forma líquida i serveix
per a infinitat de coses, com beure, regar
els camps, divertir-nos en la piscina, etc.

L’assut

Potabilització

Utilitzem l’aigua
al poble

Pot estar en forma sòlida, com els glaçons de
gel, que has d’usar de pressa perquè la calor els
fon i torna a convertir-los en aigua líquida.
També podem convertir l’aigua líquida en
gasosa, com quan calfem l’aigua per a bullir
macarrons.

1 Com és l’aigua? (marca amb una creu les respostes correctes)
Inodora (no té olor)

Olorosa

De color marró

De color blanc

Picant

Insípida (sense sabor)

Salada

Incolora
(sense color)

L’aigua és un recurs escàs
Tots sabem que en el planeta hi ha zones on les pluges
són més abundants. En aquestes zones trobem una gran
quantitat de plantes, abundants rius, grans llacs, etc. Però
hi ha altres llocs on l’aigua escasseja.

2 On creus que plou més?

Reutilització
Torna al llit
del riu

Depuració

Més consells per a estalviar aigua:
- Tanca bé l’aixeta. Una aixeta degotant
pot arribar a malbaratar 30 litres al
dia
.
- Digues als teus pares que col·loquen en
la cisterna una botella de plàstic plena
d’aigua i tancada. Així es recarregarà
una mica menys la cisterna i evitaràs que
es gaste més aigua de la necessària cada
vegada que uses el vàter.
- Cal usar la rentadora i el renta-plats
sols quan estiguen plens.

Què passa amb l’aigua després d’usar-la?

Planeta Terra, Planeta Blau

L’aigua bruta que desapareix pel desguàs de la cuina,
la dutxa o el vàter, viatja per les canonades fins a la
xarxa del clavegueram. Aquesta aigua bruta l’anomenem
aigües negres. Podem tornar a utilitzar-la?, la resposta
és sí.

Més de la meitat de la superfície del
planeta Terra és aigua, i d’aquesta,
pràcticament en la seua totalitat es
troba en mars i oceans, i per tant és
salada.

Les aigües negres que ixen de la nostra casa poden ser
depurades en una depuradora. Aquesta aigua ja no és
potable, és a dir, no serveix per a beure, però gràcies a la
depuració pot utilitzar-se per a regar cultius, jardins, etc.

Llavors... on es troba l’aigua dolça?.
La majoria està en les glaceres en
forma de gel. També la podem trobar
sota terra (aqüífers subterranis) i en els

També és important depurar les aigües negres abans
de retornar-les al riu o al mar. Així s’evita que es
contaminen i que puguen morir plantes i animals.
Recorda: L’aigua és un recurs renovable, però encara que
puguem depurar-la i reutilitzar-la, sempre cal evitar que
s’embrute i es malbarate, ja que és un recurs cada dia

RECURS ESCÀS / TERRA
PLANTES / COS HUMÀ

3 Completa les frases amb les següents paraules relacionades
amb l’aigua:

- Tots els 			

9 Ves amb compte!, tirem gran quantitat de coses pel desguàs o
:(

:)

pel vàter i buidant la cisterna desapareixen, però acaben arribant
a la depuradora, i no totes aquestes coses poden eliminar-se.
Emplenar amb
ò
Tirar papers i brosses a l’excusat o al desguàs.
Buidar la cisterna del vàter més vegades de les necessàries.
Guardar l’oli usat en un pot de vidre en comptes de
tirar-ho per la pila de la cuina.
Col·locar una paperera al costat del vàter per a
dipositar els residus.

/ ÉSSERS / RESPIRAR / POTABLE /

vius depenem d’ella.

- Sense ella no es pot imaginar la vida en la			
.
- A més, les 			
la necessiten per a créixer.
- Els peixos poden

			

gràcies a ella.

- Més de la meitat del 			
és aigua i la
necessitem per a respirar, digerir els aliments o protegir-nos
de malalties.
- Cada persona necessita diàriament diversos litres d’aigua
dolça				
per a viure. Tan sol una mínima
part de l’aigua del nostre planeta és apta per al consum
humà, per açò diem que és un
		
.

Les gotes d’aigua són unes vertaderes aventureres

I

La quantitat d’aigua que hi ha en el planeta és sempre la
mateixa, el què passa és que està contínuament canviant
d’estat i de lloc. Una mateixa goteta d’aigua ha pogut
estar en els núvols, en un riu, en el mar, sota terra, en la
neu de les muntanyes, etc.

Ja saps que l’aigua l’usem per a beure, dutxar-nos,
raspallar-nos les dents, llavar la roba, fregar, etc.

condensació

evaporació

transpiració
infiltració

perquè usem l’aigua?

A més, és necessària en el camp per al reg dels cultius, o
a les indústries per a la fabricació d’una gran quantitat
de productes.

8 Calculadora de l’aigua
Tires de la cadena
Et raspalles les dents
amb l’aixeta tancada
quan no la necessites

Gastes
10 litres
2 litres

4 Ordena les lletres de les paraules misterioses. Fixa’t bé en

Et raspalles les dents
amb l’aixeta oberta tot
el temps

20 litres

- El procés pel qual l’aigua líquida es converteix en vapor
amb ajuda de l’energia del sol es diu CIEVAORAPO

T’ensabones les mans
i tanques l’aixeta quan
no la necessites

2 litres

- El procés pel qual el vapor d’aigua ascendeix fins a les
capes altes de l’atmosfera refredant-se i formant els núvols es
diu ODENCONSACI

T’ensabones les mans
amb l’aixeta oberta tot
el temps

20 litres

Et dutxes

40 litres

Et banyes

205 litres

Beus aigua

1 litre

el dibuix anterior:

- El procés pel qual s’evapora l’aigua en la superfície de
plantes i animals es diu RAPIOTRACINS
- El procés pel qual l’aigua és absorbida per la terra i
conduïda a capes més profundes es diu TRAFILINOCI

Vegades Total
al dia
dia

Quanta aigua gastes al dia?

Podem beure qualsevol aigua?

La conca del riu Palància

Pensa com aconsegueixes beure aigua
quan tens set... només amb obrir
una aixeta o una botella tens aigua
fresca i rica a la teua disposició!
Has de saber que si beguérem l’aigua
directament dels rius, llacs, etc. ens
assentaria malament, perquè conté
algunes substàncies i microorganismes,
com els bacteris, nocius per a la salut.
Per a que l’aigua siga potable, per a que
puguem beure-la, ha de ser potabilitzada.

7 Sopa de lletres

Després, l’aigua s’embotella o arriba per
les canonades fins a les nostres cases,
col·legis, fonts... i així tots disposem
d’aigua potable!

Cerca en aquesta sopa de lletres 5 paraules relacionades amb
el consum d’aigua.
AIXETA

POTABILITZACIÓ
BACTERIS

CANONADA
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El riu Palància dóna nom a la conca per ser el més important
i llarg de tots els de la zona, i recorre aproximadament
85 km des del seu naixement en El Toro fins a la seua
desembocadura en el mar a Sagunt.
Al llarg del seu recorregut, el riu Palància es nodrix de
nombroses fonts i barrancs que hi aboquen les seues aigües.
Molts d’aquests barrancs solen anar secs quasi tot l’any
i es coneixen comunament com a rambles. Quan plou de
forma torrencial, l’aigua circula per aquestes rambles en
gran quantitat i amb molta força i velocitat.

5

Fixa’t en el mapa anterior i contesta a les següents
preguntes:
B

- En quina província naix el riu Palància?
A

C

- En quina província desemboca el riu Palància?
D

G

- Anomena 3 municipis pels quals passe el riu Palància
E

- Nomena 3 rius/rambles/barrancs que aboquen les seues
aigües al riu Palància
- Quin és el nom de la rambla que porta fins al riu Palància
les aigües que s’arrepleguen a Almedíjar?

H
Imagina

que un extraterrestre ha aterrat al vostre costat.
Intenta explicar-li breument per a qué serveixen algunes de
les anteriors construccions.

L’ésser humà i l’aigua
L’ésser humà ha tractat al llarg de la història d’aprofitar
al màxim l’aigua de pluja i l’aigua subterrània per a
beure, regar cultius, moldre grans, etc.

6 Relaciona cadascun dels següents noms amb les
construccions de la pàgina següent.

Bassa

Piscina

Assut

Molí

F

Aqüeducte
Pou

Assut:
Sèquia:
Molí:

Séquia
Dipòsit

Aqüeducte:

