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EL CICLE DE L’AIGUA 
La Farga 

 
 
OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 
Objectius generals: 

 Participar en els tallers i activitats proposades, treballant valors com la 
solidaritat i la convivència amb els companys i companyes. 

 Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’estada. 

 Fomentar l’esperit crític de l’alumne mitjançant el contrast d’informacions i 
opinions diverses. 

 Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de la casa de 
colònies, els monitors i els tècnics de les activitats. 

 
Objectius específics: 

 Entendre el recorregut de l’aigua com un procés cíclic en el qual l’home hi 
intervé per a utilitzar-la i cobrir les seves necessitats. 

 Conscienciar-nos que l’aigua és font de vida i un element necessari per a la 
nostra subsistència i la de tota espècie. 

 Comprendre l’aigua com un bé multifuncional: la bevem, hi mantenim la nostra 
higiene, forma part de molts productes manufacturats i industrials i  genera 
energia. 

 Observar els distints paratges per on passa l’aigua, els ecosistemes diversos que 
alimenta i uneix, i veure com el riu varia la seva forma i contingut a mesura que 
avança el seu recorregut. 

 Saber llegir en el paisatge la interacció de l’home amb la natura. 

 Distingir els elements químics que poden formar l’aigua i saber quins són nocius 
i quins saludables.   

 Conscienciar de la necessitat de ser responsable dels béns naturals i respectuós 
envers l’entorn i de la conservació del patrimoni. 
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METODOLOGIA 

 Observació directa del patrimoni. 

 Seguiment de les explicacions del monitor/a i dels tallers. 

 Realització del dossier didàctic (opcional) 

 Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes proposades pel 
monitor/a. 

 
CONTINGUTS 

 
Presentació: el cicle de l’aigua 
Introduirem el tema de l’estada i les activitats que realitzarem. Després, a través de 
diferents jocs, anirem a conèixer els voltants de la casa de colònies. 
 

 
Energia hidroelèctrica: visita al salt d’aigua 
De Queralbs a Ribes de Freser l’aigua del riu és aprofitada en 
diversos trams per tal de crear energia hidroelèctrica. Anirem 
passejant al Salt d’aigua que queda prop de la casa de 
colònies per tal de parlar d’aquesta realitat, comentarem els 
orígens de l’energia hidràulica fins arribar a la seva evolució 
com a font d’electricitat. 
 

Química de l’aigua 
Consultant les etiquetes d’ampolles d’aigua de diferents marques, 
estudiarem la seva composició química, destriant aquells elements de 
la taula periòdica que la componen i analitzant el seu efecte sobre el 
cos humà. 
 

Excursió a Núria: els orígens de l’aigua i estudi del riu 
Pujarem a la Vall de Núria, la qual creuen diversos rierols 
que van a parar al llac artificial de davant el Monestir. 
Observarem i analitzarem aquests rius, els materials pels 
quals llisca la seva aigua, quina mena de flora els rodeja, 
de quines espècies animals és l’hàbitat i quines l’aprofiten 
per a la seva subsistència. Veurem com el riu és un 
connector d’ecosistemes i ens plantejarem d’on sorgeix la 
seva aigua. 

 
Visita a Queralbs 
De tornada ens aturarem a Queralbs per a comprendre la vida 
quotidiana als pobles d’alta muntanya i visitarem la seva església 
romànica, al costat de la qual podrem admirar un antic safareig. 
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Treball de camp a Ribes de Freser: els usos de l’aigua 
Anirem a aquest poble per tal de descobrir per a què utilitzem 
l’aigua, quanta en gastem i com intentem aprofitar-la al màxim, 
o no. Per a fer-ho, ens dividirem en grups i realitzarem 
enquestes tant als vianants com als dependents dels comerços, 
per a distingir entre l’ús particular de l’aigua i aquell que se’n fa 
als negocis. Una vegada recollides les dades, calcularem la 
mitjana i en treure’m conclusions. 
 

 
Visita a la depuradora 
Ja hem vist on neix l’aigua, qui l’aprofita i com. Ara cal que ens 
assabentem de com l’aigua completa el seu cicle. En ser utilitzada, 
l’aigua es contamina. Com podem trobar-la de nou potable? 
Visitarem la depuradora on ens adonarem de la gran feina que 
suposa netejar l’aigua i ens conscienciarem de les actituds que ens 
cal adoptar per a, entre tots, conservar aquest bé necessari per a 
l’existència de la vida. 
 

 


