
 

 

 
 
 

 
Recursos Pedagògics                              Agència Catalana de l’Aigua, ACA 
Consells per estalviar aigua en diversos sectors: a la llar, al jardí, a la indústria,a les piscines....  
Campanyes sobre l’ús racional de l’aigua 
El Joc de l'aigua (joc interactiu) 
    PRIMARIA    SECUNDÀRIA  
Web junior de l'aigua 
Laboratori de l'aigua (PER CICLE INICIAL, MITJA I SUPERIOR DE PRIMÀRIA) 
Material de difusió   Canal de vídeos sobre l’aigua  
Estalvi i eficiència 
Recomanacions del reg en jardineria 
Dades meteorològiques, d'evotranspiració i de precipitació  
 

Programa de AGBAR  
 

Aqualogia apropa els cicles natural i urbà de l'aigua a escolars d'educació primària, i promou una actitud 
i un comportaments positius cap al medi ambient a través de la seua participació i interacció. 
 
Poster Aqualogia - El cicle urbà de l'aigua 
Triptic Aqualogia 
Formulari d'inscripció 
El cicle urbà de l’aigua 
Visita a l’estació de tractament de l’aigua potable (dossier educatiu) i Guia didàctica pel professorat 
Activitats educatives 2017 http://museudelesaigues.com/pdf/gecat.pdf 
 

Exposicions itinerants ACA 
 
Qui embruta el mar? 
Estima l'aigua, cada gota compta 
Espècies invasores  
 

Consorci per a la defensa de la conca del Besòs 
 
Presentació del consorci (vídeo) http://www.youtube.com/v/0FsgquUgsCs 
Activitats educatives a : https://viuelbesos.wordpress.com/activitats/ 
https://viuelbesos.wordpress.com/ 
Bloc d’un Crèdit de síntesi sobre el riu Besòs 
Animació infantil de caràcter didàctic per explicar els més petits i les seves famílies com fer un bon ús 
de l’aigua i com cuidar els nostres entorns fluvials. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fdlw6YA31F0 

 
Coneguem la depuradora   (Primària, ESO i Postobligatòria) 
Com tenir cura dels rius  (es la mateixa activitat que de la depuradora al riu però pel cicle mitjà i superior 
de primària) 

De la depuradora al riu   ( ESO) 
El riu a l'escola (Infantil) 

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P30400473081283438666037
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1219954461208201162540
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P57400250101460466801221
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P34800125721296214544779
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/joc_aigua/primaria/index.html
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/joc_aigua/secundaria/index.html
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/webjunior/obres/font.html
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/laboratori_aigua/ACA_index.html
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P57200224541459852099923
https://www.youtube.com/channel/UCFDQHpVMLaUwvxVetT1NnKQ
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1219954461208201162540
http://www.ruralcat.net/web/guest/eines/eina-recomanacions-de-reg-jardineria?p_p_id=214&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_214_struts_action=%2Fadasasistemas%2Freg%2FviewJar
http://www.ruralcat.net/web/guest/reg.dadesmeteo
http://www.aiguesdebarcelona.cat/aqualogia
http://www.aiguesdebarcelona.cat/documents/4176268/0/poster_a3_versio4.pdf/2f650e25-9955-4308-a2fe-8431f4bbbd76
http://www.aiguesdebarcelona.cat/documents/4176268/0/triptic_escoles_4.pdf/db83971d-be7c-448a-b641-f35631b18e99
http://www.aiguesdebarcelona.cat/formulario-inscripcion-aqualogia
http://www.aiguesdebarcelona.cat/documents/4176268/0/poster_a3_versio4.pdf/2f650e25-9955-4308-a2fe-8431f4bbbd76
http://www.aiguesdebarcelona.cat/documents/4176268/0/llibret_agbar_baixa.pdf/b4e0a26e-2633-43bb-9f05-065dca72a506
http://www.aiguesdebarcelona.cat/documents/4176268/0/Guia_didactica_ES_CA+cor.pdf/b2fdc922-f091-44c5-aff2-94f0012fc0a3
http://museudelesaigues.com/pdf/gecat.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/campanyes_sensibilitzacio/bruticia_mar.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/campanyes_sensibilitzacio/estima.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/campanyes_sensibilitzacio/expo_esp_invasores.pdf
http://www.youtube.com/v/0FsgquUgsCs
https://viuelbesos.wordpress.com/activitats/
https://viuelbesos.wordpress.com/
http://creditdesintesisgrup4riubesos.blogspot.com.es/
http://www.granollers.cat/guia-activitats-recursos/coneguem-depuradora
http://www.granollers.cat/guia-activitats-recursos/de-depuradora-al-riu
http://granollers.cat/guia-activitats-recursos/riu-lescola


 

 

PUBLICACIONS 
 
La fauna aquàtica de la conca del Besòs  

http://www.besos.cat/qui-som/publicacions/la-fauna-aquatica-de-la-conca-del-besos/ 
Mamífers 
Amfibis i rèptils 
Peixos 
Macroinvertebrats I 
Macroinvertebrats II 

 
Els ocells de la conca del Besòs 

http://www.besos.cat/qui-som/publicacions/els-ocells-de-la-conca-del-besos/ 
Espai aeri 
Herbassars i codolars I 
Herbassars i codolars II 
Hàbitat aquàtic I 
Habitat aquàtic II 
Bosc de ribera I 
Bosc de Ribera II 

 

Eina d’autocàlcul per a l’estalvi d’aigua (Diputació de Barcelona) 
 

Xarxaenxarxa.diba.cat/documents/eina-dautocalcul-del-consum-domestic-daigua-quanta-aigua-gasto-i-a-on 

Si voleu calcular de forma aproximada el vostre consum i comparar amb el consum òptim recomanat per l'OMS 
(100 litres/persona/dia) per tal de donar-vos una pauta d'on i com estalviar descarregueu aquest arxiu a disposició 
de tots els ciutadans i ciutadanes interessats. 

http://www.granollers.cat/sites/default/files/importades_d6/pagina/2012/05/autocalcul_estalvi_aigua_v2.xls 

 

Exposició de la Diputació de Barcelona 
 

La Nova Cultura de l'Aigua 
Aquesta exposició explica Què? és la Nova Cultura de l'Aigua i Com? s'hi impliquen la ciutadania i les 
administracions públiques en aquesta nova manera de resoldre les necessitats d'aigua sense fer mal als 
ecosistemes aquàtics, basada en tres principis fonamentals: 
 Conservació: l'aigua és un patrimoni col·lectiu que cal protegir de cara a les futures generacions. 
 Eficiència: cal utilitzar l'aigua gestionant-ne la demanda de manera eficient. 
 Equitat: les decisions sobre l'ús de l'aigua s'han de prendre amb la participació social. 

 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educ
acio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/aigua/1_aigua_general/exp_diputaci
o_nova_cultura_de_l_aigua.pdf 
 
 
 
 

Hispagua 
Datos del agua en España http://hispagua.cedex.es/ 
Indicadores agua España : http://servicios2.marm.es/sia/indicadores/mapa_indic.jsp 
 
 

http://www.besos.cat/qui-som/publicacions/la-fauna-aquatica-de-la-conca-del-besos/
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/mamifers.pdf
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/amfibis_reptils.pdf
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/peixos.pdf
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/macroinvertebrats_I.pdf
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/macroinvertebrats_II.pdf
http://www.besos.cat/qui-som/publicacions/els-ocells-de-la-conca-del-besos/
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/espai_aeri.pdf
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/herbassars_codolars_I.pdf
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/herbassars_codolars_II.pdf
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/habitat_aquatic_I.pdf
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/habitat_aquatic_II.pdf
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/bosc_ribera_I.pdf
http://www.besos.cat/wp-content/uploads/2013/02/bosc_ribera_II.pdf
Xarxaenxarxa.diba.cat/documents/eina-dautocalcul-del-consum-domestic-daigua-quanta-aigua-gasto-i-a-on
http://www.granollers.cat/sites/default/files/importades_d6/pagina/2012/05/autocalcul_estalvi_aigua_v2.xls
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/aigua/1_aigua_general/exp_diputacio_nova_cultura_de_l_aigua.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/aigua/1_aigua_general/exp_diputacio_nova_cultura_de_l_aigua.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio_per_a_la_sostenibilitat/suport_educatiu/recursos_educatius/aigua/1_aigua_general/exp_diputacio_nova_cultura_de_l_aigua.pdf
http://hispagua.cedex.es/
http://servicios2.marm.es/sia/indicadores/mapa_indic.jsp


 

 

 
 
 
 

Visites  
 

L’estació de tractament d’aigües potables del Ter, situada a Cardedeu i la dessalinitzadora del 
Llobregat, situada en el Prat de Llobregat. http://www.atll.cat/ca/page.asp?id=139 

Les visites tenen una durada aproximada d'una hora i mitja i es fan de dilluns a divendres de 10 a 13 
hores del matí i de 15 a 17 de la tarda (exceptuant els divendres que només s'efectuaran en horari de 
matí). Els grups han de ser com a mínim de 10 persones. 
 
A la dessalinitzadora de Tordera 
 Amb materials educatius entorn a l'aigua : http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/posters_quaderns_i_fulletons/
poster_ITAM_tordera.pdf 
Saps com funciona una dessalinitzadora? 
 
Visita combinada a la Depuradora del Prat i Museu Agbar de les Aigües, 
L'itinerari al museu us permetrà conèixer la història de l'abastament d'aigua, a través de les 
instal·lacions de la Central de Cornellà. A la depuradora veureu l'estat de l'aigua abans i després de ser 
tractada i les diverses etapes de depuració necessàries abans de poder-la reutilitzar o retornar al medi. 
Activitat resultant de la col·laboració de l'EMA-AMB i la Fundació Agbar. Alumnes a partir d'ESO 
Aquesta activitat té una durada de 3.30h aprox. "Compartim un futur". Tel: 93 851 51 58 c/e  
compartim@amb.cat                          http://www.amb.cat/web/emma/foment_sostenibilitat/compartim 
 

Visites Delta de Llobregat  
http://www.portadeldelta.cat/ 
Itineraris: http://www.portadeldelta.cat/itinerarisrecomanats.php 
Activitats escoles: http://www.portadeldelta.cat/activitats_per_escolas.php 
 
Visites a la planta potabilitzadora:  Sant Joan d'Espí 
 

Materials  
 
El agua, un recurso indispensable para la vida (castellà). 
Català: http://ambientech.org/cat/category/aigua 
Els paisatges de l’aigua, mirall d’una nova cultura ambiental (dossier) 
Pòster depuradora : funcionament 
Fulletó estalvi 
L’aigua del Maresme 
 

 

 

 

 

http://www.atll.cat/ca/page.asp?id=139
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/posters_quaderns_i_fulletons/poster_ITAM_tordera.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/posters_quaderns_i_fulletons/poster_ITAM_tordera.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/posters_quaderns_i_fulletons/poster_ITAM_tordera.pdf
http://www.atll.cat/site/files/140/SAPS-COM-FUNCIONA-UNA-DESSALINITZADORA-ATLL.pdf
mailto:compartim@amb.cat 
http://www.amb.cat/web/emma/foment_sostenibilitat/compartim
http://www.portadeldelta.cat/
http://www.portadeldelta.cat/itinerarisrecomanats.php
http://www.portadeldelta.cat/activitats_per_escolas.php
http://www.aiguesdebarcelona.cat/cat/area_educativa/educacion_secundaria/escuela_agua.asp
http://ambientech.org/spa/category/agua
http://ambientech.org/cat/category/aigua
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/posters_quaderns_i_fulletons/quadern_de_aigua.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/posters_quaderns_i_fulletons/poster_depuradora.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/posters_quaderns_i_fulletons/estima_aigua.pdf
http://www.ccmaresme.es/aigua/


 

 

 

 

 

 

WEBS  
  

http://www.aiguesdebarcelona.es/home.asp    Aigües de Barcelona  
http://www.unesco.org/water/index_es.shtml    Informació de l'Aigua a la Unesco  
 http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/  Programa AGUA del Ministerio de Medio Ambiente  
http://www.cienciayagua.org/    Museu de la Ciència i l'Aigua, Múrcia  
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml   Escrits i  
treballs sobre el problema de l'aigua   
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