SERVEI COMUNITARI: PROJECTE MEDI AMBIENT (ECOSISTEMES
FLUVIALS)
ACTIVITATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ANÀLISI CRÍTICA PER PART
DE L’ALUMNAT

PROPOSTA DIDÀCTICA: QUANTA AIGUA NECESSITEM ?

ACTIVITAT PER A L’ALUMNAT
Inicieu l’activitat amb la lectura de l’article de Ramon Folch, publicat a la Revista electrònica
Sostenible.
Després, distribuïu-vos en grups de 3 o 4 i contesteu les preguntes que us proposem. En
acabar, feu una posada en comú de les idees aportades per cada un dels grups.
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1. Hi ha algun problema? Qui el té? Quin és el problema?

2. Quines alternatives creus que hi ha? Enumera totes les que se t’acudeixin.
•

.

•

.

•

.

•

.

3. Quines conseqüències creus que tindrien les alternatives proposades? Tria dues opcions i
escriu dues conseqüències per a cadascuna d’elles.
1. Opció..

1. conseqüència:
2. conseqüència:
2. Opció..

1. conseqüència:
2. conseqüència:

4. Si fossis un responsable de la gestió de l’aigua, quines decisions prendries?

5. Què podries fer? Com ho faries? Què necessitaries per fer-ho?
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ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat prengui consciència de la importància dels
canvis d’usos de l’aigua i es proposa exercitar les habilitats cognitives que faciliten la seva
anàlisi i la seva gestió: són els cinc pensaments (Spivack i Shure).
1. Hi ha algun problema en aquesta situació? Qui el té? Quin és el problema?
En el moment de respondre les qüestions cal llegir amb atenció el text. Es tracta d’exercitar
el pensament causal, aquell que ens permetrà fer una diagnosi de la situació. Es tracta de
dir què passa (no tant per què passa)
Hi ha algun problema? Quin és el problema?
2. Quines alternatives creus que té Catalunya? Enumera totes les que se t’acudeixin.
En aquest punt es tracta d’exercitar el pensament alternatiu. S’accepten totes les
possibilitats, només es descartaran les “solucions màgiques”,
Una

vegada

es

proposen

alternatives

és

el

moment

d’exercitar

el

pensament

conseqüencial, valorant les conseqüències de cadascuna de les alternatives. Per delimitar
una mica la tasca es pot acordar de quines alternatives es valoraran les conseqüències.
4. Si tu fossis un responsable de la gestió de l’aigua, quines decisions prendries?
El pensament de perspectiva ens entrena per ser capaços de posar-nos en el lloc de l’altre.
5. Tu què faries? Justifica la teva resposta
El darrer dels cinc pensaments és el pensament mitjatns-fi. En aquest cas es tracta
d’expressar allò que faríem però explicitant com ho faríem i què necessitaríem per fer-ho.
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Exemples de respostes per al qüestionari:

1. Hi ha algun problema? Qui el té? Quin és el problema?

Sí. L’autor reflexiona sobre el problema de la manca d’aigua, a partir de la sequera que hi
havia a Catalunya degut a una llarga temporada en què les precipitacions van estar per sota
de la mínima. Aquest problema, però, no és un problema d’un any concret, i s’aguditza,
sobretot, en les zones més poblades del país on els rius porten el cabal més baix.

2. Quines alternatives creus que hi ha? Enumera totes les que se t’acudeixin.
•

Sistemes de reutilització de les aigües grises en les descàrregues dels WC.

•

Dessalar aigua.

•

Sistemes de reg als camps moderns que consumeixen menys aigua (gota a gota…).

•

Capturar més aigua de les pluges.

3. Quines conseqüències creus que tindrien les alternatives proposades? Tria dues
opcions i enuncia dues conseqüències per cadascuna d’elles.
1. Dessalar aigua
1. conseqüència: augmenta la disponibilitat d’aigua en zones de forta demanda.
2. conseqüència: una gran inversió per tal de posar en marxa una dessaladora, a
part que també consumeix molta energia.
2. Sistemes de reutilització de les aigües grises en les descàrregues dels WC.
1. conseqüència: inversió inicial a la llar.
2.

conseqüència: disminució del consum d’aigua per família i el preu de la

factura.
4. Si fossis un responsable de la gestió de l’aigua, quines decisions prendries?

- Campanyes de sensibilització a la població per a la reducció del consum d’aigua.
- Ajudes a les cases perquè puguin fer obres i reutilitzar les aigües grises.
- Impulsar sistemes de regadiu més eficients.
- Construir més dipòsits per capturar les aigües de les pluges.
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5. Què podries fer? Com ho faries? Què necessitaries per fer-ho.

Diferents accions que es proposen, cada una d’elles només és necessari canvi d’hàbits i
actituds:
- Tancar les aixetes quan no les utilitzem. Sobretot quan ens ensabonem a la dutxa o quan
utilitzem el raspall de dents.
- No utilitzar el vàter com a paperera.
- Fer servir la dutxa en lloc de banyar-nos.
- No abocar a l’aigua productes tòxics o nocius per al medi.
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