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1.  QUÈ DEU SABER L’ALUMNE EN ACABAR L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

 

Primer cicle 

Continguts del curriculum: 

En el primer cicle s’explica el concepte d’aigua com un recurs fonamental 

del medi físic.  

o Composició, característiques i importància de l’aigua per als éssers 

vius. 

o Ús responsable de l’aigua en la vida quotidiana. 

o Riscos de contaminació. 

Continguts dels llibres de text: 

o Què és l’aigua. 

o La importància de l’aigua per als éssers vius.  

o Propietats de l’aigua: inodora, incolora i insípida. 

o Utilitat per a les persones. 

o On podem trobar aigua en la naturalesa. 

o Relació entre aigua i l’oratge: núvols, neu, pluja, boira, granís. 

o Canvis de l’aigua (estats). 

o Distingir entre aigua dolça i salada. 

o Ús  responsable i estalvi d’aigua. 

 

Segon cicle 

Continguts del curriculum: 

Se centra en les interaccions de l’aigua amb el medi físic (el cicle del 

aigua). 

o El cicle de l’aigua. 

o L’ús de l’aigua i el seu estalvi. 

o Exemples de bones pràctiques en l’ús de l’aigua. 
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Continguts dels llibres de text: 

o On hi ha aigua al nostre planeta. 

o Com és l’aigua: propietats de l’aigua. 

o L’aigua com a dissolvent. 

o Els estats de l’aigua i canvis d’estat. 

o El cicle de l’aigua. 

o Distinció entre aigua potable i no potable. 

o L’aigua i el cos humà. 

 

Tercer cicle 

Continguts del curriculum: 

En el tercer cicle se centra en la contaminació de l’aigua. 

o Els sers humans i el medi ambient. La intervenció humana en la 

naturalesa i les seues conseqüències. 

Continguts dels llibres de text: 

o Els estats de l’aigua. 

o Els canvis d’estat de l’aigua. Com es passa d’un estat a un altre. 

o Contaminació i neteja de l’aigua. 

 

2. MAPA CONCEPTUAL 
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3. DIFICULTATS D’APRENENTATGE I IDEES PRÈVIES DELS ALUMNES 

 

A continuació, indicarem quines són les dificultats que troben els 

alumnes en l’aprenentatge del cicle hidrològic, així com les idees prèvies que 

tenen sobre ell. A més, analitzarem els models de representació gràfica del cicle 

de l’aigua en els llibres de text, i com aquests poden provocar en els alumnes la 

formació de conceptes erronis.   

 

3.1. Dificultats d’aprenentatge i idees prèvies dels alumnes  

A pesar de la facilitat amb la que l’alumne adquireix el concepte visual de 

cicle de l’aigua, hi ha una certa dificultat en reflexionar i comprendre cadascuna 

de les seues parts. Així, els principals obstacles que es troben són: 

 

o La comprensió dels continguts degut al seu nivell d’abstracció. 

o Els derivats del propi concepte de cicle: 

 Les dificultats de comprensió de les diferents fases. 

 La gran quantitat de processos implicats. 

 No comprenen la simultaneïtat dels processos. 

 

Per tant, els alumnes dels primers cursos no tenen la capacitat per a la 

comprensió del model, els canvis d’estat i la conservació de la matèria a través 

d’ells, per la qual cosa, en general, tenen dificultats per a imaginar i reflexionar 

al voltant de les fases i processos no visibles, així com a comprendre el cicle 

com un procés dinàmic i global. 

A continuació, indiquem alguns dels errors conceptuals que es donen en 

alumnes d’Educació Primària, els quals hem classificat per cicles tenint en 

compte els continguts del curriculum i dels llibres de text. Tots aquests errors 

conceptuals han sigut recollits de la mateixa pàgina web1: 

 

                                                             
1 Ideas de los alumnos sobre cambios de estado y el ciclo del agua. 15/11/2011. 
<http://www.ucm.es/info/diciex/proyectos/agua/ideas_alumnos.html>. 



7 

 

Primer cicle: 

 L’aigua deixa de ser aigua quan s’evapora, és a dir, desapareix.  

 Els núvols estan formats per cotó. 

 L’aire porta l’aigua al cel. 

 El fum negre que puja amb l’aire forma els núvols. 

 Els núvols són com balons plens d’aigua que exploten. 

 La pluja es produeix perquè vol déu. 

 La pluja es produeix quan la necessitem. 

 Les gotes de pluja tenen forma de llàgrima. 

 La pluja cau perquè l’aigua que porten els núvols fa forats que 

permeten a l’aigua que caiga. 

 Els núvols els fan els deus. 

 

Segon cicle: 

 Els núvols estan formats per vapor d’aigua. 

 L’aigua que banya la botella freda procedeix de l’interior de la botella. 

 El sol fa bullir l’aigua dels embassaments i fa els núvols. 

 La pluja es produeix perquè xoquen entre sí els núvols per acció del 

vent. 

 El sol i els núvols, junts fan que es produïsca la pluja. 

 Els núvols van al mar a recollir aigua i quan estan plens tornen i plou.  

 El vapor d’aigua és visible. 

 El fum blanc és vapor d’aigua. 

 

Tercer cicle: 

 Quan els núvols es fan negres i pesats, aleshores plou. 

 Quan els núvols es refreden es converteixen en gel, es fan més 

pesats i plou. 

 L’aigua s’evapora només del mar, rius, oceans, etc. 

 La major part de l’aigua del subsòl roman en els porus de les roques, 

com si foren una esponja. 

 L’aigua subterrània es troba emmagatzemada en grans llacs. 
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  Només hi ha aigües subterrànies on plou molt. 

 Les aigües subterrànies no intervenen en el cicle de l’aigua. 

 L’aigua no s’evapora si estava calenta i es col·loca en un ambient de 

temperatura més baixa. 

 Quan l’aigua s’evapora va directament a formar els núvols. 

 

3.2. Anàlisi de models de representació del cicle de l’aigua en els 

llibres de text  

 

La primera aproximació al concepte de cicle de l’aigua en l’escola sol 

tenir com a suport el llibre de text, que va acompanyat d’un dibuix, model 

gràfic o esquema d’aquest cicle, el qual és, en els primers anys d’ensenyament, 

un element bàsic perquè la força visual de les imatges fa que, normalment, 

aquestes perduren mentalment per damunt de la informació escrita o verbal. 

Però, l’anàlisi de les il·lustracions o models que apareixen en el contingut dels 

llibres de text posa de manifest, de vegades, la presència de continguts 

inadequats o errors, els quals poden donar lloc a interpretacions errònies i, per 

tant, a la formació de conceptes equivocats. En definitiva, la majoria dels 

models trobats als llibres de Primària no transmeten adequadament el concepte 

de cicle hidrològic. Els errors o omissions més habituals que trobem són: 

 Ignoren la fase subterrània del cicle. 

 Transmeten un caràcter tancat del cicle. 

 És un procés lineal i unidireccional, mostrant un camí únic i obligat 

per a l’aigua: per exemple, evaporació en el mar i precipitacions en 

els continents. 

 Apareix la paraula evaporació amb unes fletxes que marquen el 

moviment ascendent del vapor, quan no sempre és així. 

 Relacionen l’evaporació amb els núvols sense tenir en compte la 

condensació, necessària per a la formació d’aquests.  

 Ignoren l’evaporació i la transpiració en les zones continentals. 

 Ignoren les precipitacions en les zones oceàniques. 

 Ignoren alguns estats com la fusió. 
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Font: Món 3. Medi natural, social i cultural. Tercer curs. Editorial Vicens Vives. 2005. 

 

 

4. PROPOSTA D’ACTIVITATS PER CICLE 

 

PRIMER CICLE 

 

Activitats pràctiques: 

 

1.  L’aigua deixa de ser aigua quan s’evapora? 2 

 

- Materials: un recipient per a escalfar aigua, una font de calor (foguer o 

encenedor Bunsen), una tapadora transparent (vidre) i aigua.  

- Procediment: posa el recipient amb aigua al foc, sense tapar-lo. Observa 

com el “vapor d’aigua” que va eixint del recipient “desapareix” 

ràpidament al elevar-se. A continuació, tapa el recipient i observa que 

                                                             
2 Ideas de los alumnos sobre cambios de estado y el ciclo del agua. 15/11/2011. 
<http://www.ucm.es/info/diciex/proyectos/agua/ideas_alumnos.html>. 
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l’aigua que s’evapora, al contacte amb la tapadora, torna a l’estat líquid. 

Per tant, l’aigua de la tapadora és la mateixa que s’havia evaporat un 

moment abans. 

- Objectiu: demostrar que l’aigua no desapareix al evaporar-se sinó que es 

converteix en vapor d’aigua, o en aigua líquida quan està en contacte 

amb una superfície freda o augmenta la seua concentració.  

 

        
Fonts: 

http://www.losporque.com/ciencia/por-que-el-agua-desprende-vapor-siempre-que-se-

la-calienta.html 

 http://www.shopmania.es/cocina-y-comedor/p-tapa-vidrio-templado-28-cms-25295999 

 http://adriana-elagua.blogspot.com/2010/05/la-evaporacion.html 

 

 

2.  D’on prové l’aigua dels rius? 

 

- Materials: glaçó de gel, plat, font de calor. 

- Procediment: deixa un glaçó de gel en un plat i espera a que es 

derretisca. 

- Objectiu: demostrar que l’aigua dels rius no només prové de la pluja, 

sinó que també del desglaçament de la neu de les muntanyes. 
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                 http://www.slideshare.net/valenabalo/el-agua-experimentos-presentation 

 

Investiga 

1. Quin gust fa l’aigua? Quin color té? Fa olor? 

2. Què passa si traus glaçons del congelador? I si els tornes a posar-hi? 

3. Per a què utilitzes tu l’aigua? 

 

Debat 

1. Què fas per a estalviar aigua? 

2. Tota l’aigua de la Terra es pot beure? 

3. Tots els éssers vius beuen aigua? 

 

SEGON CICLE 

 

Activitat pràctiques 

 

1. Les aigües subterrànies intervenen en el cicle de l’aigua3 

 

- Materials: una botella de plàstic tallada per la meitat, formant un embut; 

un substrat format per pedres, grava, terra i cotó; una canalització per a 

conduir l’aigua; un recipient que recull l’aigua; un polvoritzador. 

                                                             
3 Ideas de los alumnos sobre cambios de estado y el ciclo del agua. 15/11/2011. 
<http://www.ucm.es/info/diciex/proyectos/agua/ideas_alumnos.html>. 
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- Procediment: demana al mestre que et talle la botella de plàstic per la 

meitat per a fer un embut; col·loca al fons de l’embut el cotó i damunt, 

pedra, grava, terra i sorra. Tira aigua en l’embut; eixa aigua caurà en la 

canalització que la portarà al recipient contenidor. Finalment, amb un 

polvoritzador extrau l’aigua, com si es tractés d’un pou d’aigua. 

- Objectiu: demostrar que les aigües subterrànies intervenen en el cicle de 

l’aigua i que la que es filtra pel terra torna a ser reutilitzada. 

 

2. Diferenciar entre bullir i evaporar 

 

- Materials: un recipient per a escalfar aigua, un foguer o font de calor, 

aigua, un focus de infrarojos, un termòmetre i paper (full de diari). 

- Procediment: posa aigua en el recipient i l’escalfa-la amb el foguer 

(demana ajuda al mestre per a encendre el foc i posar el recipient la foc). 

Tot seguit, utilitza el termòmetre per a comprovar que la temperatura ha 

arribat als 100ºC al començar a bullir; a continuació, per un altre costat, 

mulla el paper de diari, exposa’l als rajos infrarojos del focus i observa 

què ocorre. 

- Objectiu:  demostrar que l’ebullició es produeix quan l’aigua arriba als 

100ªC i, en canvi, l’evaporació es produeix a temperatura ambient o amb 

poca temperatura (és a dir, no és necessari que arribe al punt d’ebullició). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
http://es.scribd.com/doc/7296006/Experimentos-Caseros-Para-NiNos-

IIDescubriendo-El-Agua 

 http://adriana-elagua.blogspot.com/2010/05/la-evaporacion.html 
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Investiga 

1. Quin és el teu consum d’aigua durant una setmana? 

2. Què ocorre a l’exterior d’una botella amb aigua quan la traus del 

congelador? Per què? 

3. Què són les aigües subterrànies? 

 

Debat 

1. El teu consum d’aigua és adequat o excessiu? 

2. L’aigua és un bé inesgotable? 

 

TERCER CICLE 

 

Activitats pràctiques 

 

1.  Construïm una maqueta del cicle de l’aigua 

 

- Projecte: dissenyar una maqueta on es represente el cicle de l’aigua. 

Aquesta maqueta ha d’incloure els elements que formen part del cicle de 

l’aigua (canvis d’estat, acció humana, rius, éssers vius, etc.); és a dir, els 

conceptes que hem anat aprenent durant els darrers cursos. 

-  Materials: material de la naturalesa (terra, pedres, etc.), material reciclat 

(botelles, plàstics, etc.) i material de classe de plàstica (pintures, 

retoladors, etc.).  

- Objectiu: reafirmar els conceptes que ja saben i entendre el cicle de 

l’aigua com un procés global, i no com una sèrie de fenòmens aïllats que 

passen en la naturalesa. 
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Font: http://arcesierraluna.blogspot.com/2010/05/blog-post.html 

 

 

Investiga 

1. Per què l’espill del bany s’entela quan ens dutxem amb aigua calenta? 

2. És el mateix una depuradora d’aigua que una potabilitzadora? 

3. En quines parts de la Terra plou més? On plou menys?  

 

Debat 

1. Totes les persones de la Terra gasten la mateixa quantitat d’aigua? 

2. La tala massiva d’arbres influeix en el cicle de l’aigua? 
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5. DESENVOLUPAMENT D’UNA ACTIVITAT 

 

A partir d’una idea errònia dels alumnes, desenvoluparem una activitat 

pràctica que ajude a corregir-la. Està destinada a alumnes de 3r cicle 

d’Educació Primària. La idea errònia de la que partim és: 

 Els núvols són aigua que s’evapora només del mar, rius i oceans? 4 

 

 

AIGUA PER TOT ARREU 
 

De què tracta l’activitat? 

 

   L’aigua és un element molt abundant al nostre planeta. La quantitat 

d’aigua en l’actualitat és, aproximadament, la mateixa des de fa milions d’anys. 

Es pot dir que ara hi ha la mateixa aigua que 

quan els dinosaures poblaven la  Terra. Però, 

encara que hi ha la mateixa quantitat, l’aigua 

canvia contínuament de lloc i d’estat: és 

l’anomenat cicle de l’aigua.  Aquest cicle és 

un intercanvi d’aigua entre l’atmosfera, la 

hidrosfera, l’aigua superficial i subterrània i els organismes vius.  

Amb aquesta activitat, aprendrem que el cicle de l’aigua és un procés en 

el que intervé no només l’aigua que podem vore en grans quantitats, com la 

dels rius, mars i oceans sinó, també, aquella que tenim més a prop i de la qual 

no ens adonem a pesar de la seua importància. 

 

 

 

 
                                                             
4  Ideas de los alumnos sobre cambios de estado y el ciclo del agua. 15/11/2011. 
<http://www.ucm.es/info/diciex/proyectos/agua/ideas_alumnos.html>. 
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Què saps? Què observes? 

 

Com creus que se sequen els carrers després de la pluja? 

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

On penses que va a parar l’aigua de la roba banyada quan s’ha secat? 

..................................................................................................................... 

Quin creus que pot ser el millor moment del dia per a regar les plantes? Per 

què? 

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

Per què en hivern traus una espècie de “fum blanc” per la boca?  

Perquè el meu cos està molt calent. 

Perquè al respirar expulse vapor d’aigua per la boca. 

Perquè al respirar expulse fum del cos. 

 

Deus saber que... 

 

 Una gran part de la 

superfície de la Terra està 

coberta d’aigua. Quasi tota 

aquesta aigua es troba als 

mars i oceans, però, també 

hi ha aigua, encara que en 

quantitats menors, a les 

muntanyes (en forma de 

neu), a les glaceres (en 

forma de gel), davall el sòl (aigües subterrànies), als rius i als llacs, a la terra 

banyada o formant bassals i com a part integrant de tots els éssers vius.  

Recorda que l’aigua es pot presentar a la naturalesa en més d’un estat i, 

a més, pot passar d’un estat a un altre quan es calfa o es refreda.  
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També, has de tenir en compte que tots els éssers vius estem formats, 

principalment, per aigua; degut al calor del sol, l’aigua de les plantes i animals 

s’evapora passant a l’atmosfera, de l’estat líquid a vapor d’aigua, en un procés 

que s’anomena transpiració. A més, en el sòl, l’aigua també s’evapora per 

l’acció de la energia del sol. 

Finalment, recorda que l’evaporació de l’aigua es pot produir a 

temperatura ambient, i no l’has que confondre amb l’ebullició, que es produeix 

quan l’aigua arriba als 100º C. 

Observa els següents models sobre el cicle natural de l’aigua que 

t’ajudaran a entendre millor què és l’evaporació i la transpiració: 

 

 

 
http://www.ambientech.org/animat/animats/catala/anim_a_006.html 
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Et proposem que fages... 

 

 En primer lloc, porta a classe una borsa de plàstic, terra i grava o pedres 

menudes. En el laboratori del col·legi disposes d’aigua, un recipient per 

escalfar aigua, un foguer i un suport metàl·lic. 

 Col·loca en el recipient la terra i la grava o pedres, tot mesclat, la qual cosa 

simularà les capes superficials del sòl. 

 Tot seguit, afegeix aigua fins que el terreny quede ben banyat. 

  Desprès, situa el plàstic en el suport metàl·lic de forma que quede per 

damunt del recipient, en forma de tenda de campanya. 

 Finalment, demana al mestre què encega el foguer, a foc molt lent. 

 

 

 
http://www.slideshare.net/valenabalo/el-agua-experimentos-presentation 

 
Que saps de l’aigua? Educació primària. Segon cicle. 

Mª Carmen Fortes del Valle. Valencia. Conselleria  d’Educació,1994. 
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Quines conclusions extraus  

 

Què penses que ha ocorregut amb l’aigua del recipient? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Què has observat en el plàstic? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Què hagués passat si no estiguera el plàstic? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................  

En la naturalesa, quina seria la font de calor? 

.................................................................................................................... 

Per què és important plantar arbres i evitar la desforestació dels boscos? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

Com podem estalviar aigua a l’hora de regar els camps de cultiu i el jardí? 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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