
Què faries perquè els teus fills i néts seguissin 
gaudint d'aigua neta?
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Utilitzo aigua per...

Embruto aigua quan...

Estalvio aigua quan...

En el mapa de la Costa Brava:

-Assenyala-hi quina instal·lació estàs 
visitant

-Situa-hi la ciutat o poble on vius

-Posa-hi els noms dels rius principals

Primer. No hi ha vida sense ; l'aigua és un bé preciós 
indispensable per a les persones. 
Segon. Les fonts d'aigua dolça no són ; és 
indispensable no malbaratar-la.
Tercer.  l'aigua és perjudicar la vida de les persones i la 
dels éssers que en depenen. 
Quart. L'aigua ha de tenir una qualitat suficient per tal de no afectar 
la  . 
Cinquè. L'aigua usada ha de tornar al medi natural suficientment 
neta per tal de no posar en perill la vida dels .
Sisè. És essencial per a la conservació dels recursos d'aigua mantenir 
els  i la vegetació de ribera en bon estat.
Setè. S'han de conèixer tots els d'aigua dels que es 
disposa.
Vuitè. L'administració ha de vetllar per els  de 
l'aigua 
Novè. S'han de destinar diners per la recerca científica, la formació 
d'  i la informació pública.

Desè. L'aigua és un , el valor de la qual, 
tots hem de conèixer i reconèixer. Tothom ha d' economitzar-la i usar-
la amb cura. 
Onzè. Les fronteres polítiques o administratives no han de ser un 
impediment per a la  dels recursos d'aigua .
Dotzè. L'aigua no té fronteres, un bé que entre tots hem 
d'estalviar.
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La manca d'aigua és un problema per a tots els 
ciutadans del planeta Terra, per això es van 
redactar els següents "manaments". Omple els 
espais en blanc amb les paraules escampades 
per la pàgina.



La contaminació de l'aigua es produeix quan s'introdueixen a l'aigua productes químics o nutrients amb una rapidesa 
superior al ritme en què són eliminats pels processos naturals.
Abans quan no hi havia grans ciutats i la gent vivia en pobles petits, no existien depuradores, però tampoc eren 
necessàries.  Els rius tenen una capacitat pròpia d'assimilació d'elements contaminants, però quan hi són molt 
presents, el riu es torna poc eficient per eliminar-los. És aleshores  quan és necessari construir de depuradores.
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La Terra és coneguda com el planeta blau per la gran 
quantitat d'aigua que hi podem trobar.

L'aigua és un element vital per a qualsevol tipus de 
vida. Se l'anomena la molècula de la vida (H O). És 2

imprescindible per a les persones ja que constitueix 
les dues terceres parts del cos humà.
Més de les tres quartes parts de la superfície de la 
Terra estan cobertes d'aigua. Aquesta aigua la 
podem trobar de forma natural en estat líquid, en 
forma de gel o com a vapor d'aigua, i distribuïda en 
els oceans, les glaceres i casquets polars, les aigües 
terrestres, l'atmosfera i l'aigua present en els 
organismes vius.

El 99% de l'aigua de la Terra està en forma d'aigua 
salada o congelada. Així doncs, la vida de molts 
organismes vius depèn de l'1% restant.

Per què són necessàries les depuradores?

Compara les dues situacions.
Marca en el requadre la llargada de cadascun dels trams del riu: tram 
net, tram d'autodepuració i  tram contaminat.

a l'atmosfera

als oceans i els mars

als aqüífers

a les glaceres i els casquets polars

en els animals i plantes

als rius, rieres i llacs

Anima't a descobrir com està distribuïda l'aigua relacionant els textos de cada columna.



Quin dels següents  % equival a cada ús de l'aigua?

Dibuix A     Dibuix B Quin efectes provoca? I tu que proposes?

        Construir menys
Riu Embassament Falta cabal al riu Utilitzar energies alternatives

73189

Els usos de l'aigua

1.  A l'agricultura
L'agricultura és l'activitat que necessita més aigua. Malauradament a 
vegades aquesta activitat contamina l'aigua amb pesticides,  nitrats i 
altres substàncies tòxiques.
La ramaderia també implica un important consum d'aigua. Per exemple 
una vaca necessita 100 litres d'aigua al dia.

Es calcula que se'n consumeixen uns 185 litres per persona i dia de la 
següent manera:  5% per beure, cuinar, etc. , 20% per regar jardins, 
omplir piscines, etc., 50% per a la higiene personal,. i 25% per a la 
neteja.
La contaminació de l'aigua pel consum humà requereix de complexes 
sistemes de neteja, anomenats depuradores.

2. Ús domèstic i lúdic

També es consumeix molta aigua per regar jardins i camps de futbol i de 
golf. 

3. Ús industrial
Les indústries són les que contaminen més els sistemes naturals.
L'aigua s'utilitza per rentar, dissoldre materials i reduir l'escalfor dels 
processos industrials.
Les principals indústries consumidores d'aigua són les papereres i les 
siderúrgiques.

Tenint en compte que l'aigua:
1 .No és il·limitada. 
2 .No la podem fabricar 

Com reduiries el consum d'aigua potable a l'agricultura i a la indústria

L'aigua, com a recurs natural, està afectada pel creixement urbà de pobles i ciutats en desequilibri amb l'entorn, 
per una indústria molt contaminant, una ramaderia intensiva i una societat de consum. Tot això està degradant 
el medi i un exemple en són els rius amb les seves aigües contaminades.

Analitza els efectes que provoquen les diferències que trobaràs comparant els dos dibuixos



L'aigua potable és l'aigua que surt quan obrim una aixeta. L'aigua ha de fer un camí
 molt llarg, des del medi natural on s'extreu fins quan arriba a les cases, als camps i a  les indústries. Ha de passar 
per una instal·lació anomenada potabilitzadora on la fan apta per al consum humà.

Posa la paraula que correspongui als espais en blanc de l'esquema:

4 qüestions per reflexionar:

-L'aigua s'extreu del medi natural  per fer-la arribar potable a les ciutats. Quan surt de cases i indústries està 
contaminada i s'anomena aigua residual.

-El procés  perquè arribi l'aigua potable a les ciutats és complex. Pensa com s'aconseguia l'aigua fa 100 anys.

-3 de cada 10 persones en el món no disposen d'aigua potable.

-El 50% de la població mundial no disposa de sistema de sanejament.

Decantadors
Distribució
Captació i transport
Barreja de productes químics
Embassament
Indústries
Filtres
Entrada a la potabilitzadora
Ciutadans
Riu
Cloració i emmagatzemament
Pou



Calcula la quantitat d'aigua bruta que es genera en una casa i en un dia. Pensa en tots els qui hi 
viuen.

activitat consum vegades al dia total

DUTXA           50 l
BANY         250 l
DIPÒSIT WC        8 l
CUINA I BEGUDA      10 l
NETEJAR LA LLAR      10 l
RENTAR LA ROBA : 
          rentadora         80 l
RENTAR ELS PLATS:
         rentaplats           30 l
         a mà      15 l
RENTAR LES DENTS
         aixeta oberta      12 l
         aixeta tancada        2 l
NETEJAR EL COTXE:
        amb mànega         500 l
        amb galleda      30 l
        al túnel de rentatge 50 l
total de litres :

Com podríem estalviar-ne?

L'aigua bruta que surt de les cases i indústries s'anomena aigua residual i 
abans de ser abocada al medi natural va a una instal·lació anomenada 
depuradora que la farà apta per tal que no pugui contaminar la vida als rius 
o als mars.

Com utilitzes l'aigua potable que arriba a casa teva? 

ÚS  ELEMENT CONTAMINADOR
1.Dutxa Sabons i cabells
2
3
4
5
6

Què és la reutilització d'aigües residuals depurades?

Per a què es poden reutilitzar els fangs de depuradora?

Quanta aigua pots gastar a 
casa teva?

Sabies que una família pot 
estalviar 75.000 litres anuals 
d'aigua només tenint cura de 
tancar les aixetes a l'hora de 
rentar els plats, afaitar-se o 
rentar-se les dents?

Hi ha països, com ara Nigèria, on el consum mitjà 
d'aigua per habitant és de 37 litres/persona/dia, 
però n'hi ha d'altres, com el Canadà o els Estats 
Units,on el consum pot arribar als 400.

ESCRIU UN ESLÒGAN QUE CONVIDI
LA GENT A ESTALVIAR L'AIGUA

Posa la paraula que correspongui als espais 
en blanc de l'esquema:

Fangs secundaris
Cases
Reutilització de l'aigua depurada
Decantador primari
Decantador secundari
Reixes
Indústries
Depuradora
Clavegueram
Fangs primaris
Reactor biològic
Sortida d'aigua depurada


