


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS 
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Simulem una conca hidrogràfica: el cicle hidrològic 

 

En aquesta pràctica realitzarem una simulació que ens permetrà fer un estudi del cicle 

de l’aigua de manera senzilla, molt simplificada. També treballarem el sistema conca i 

els aqüífers. És molt important que observeu molt atentament tots els fenòmens que 

apareguin durant la realització de la pràctica, perquè ens permetrà estudiar molts 

aspectes que treballats només de manera teòrica es fan molt difícils de visualitzar i 

d’entendre. 

 

 

Què tinc? 
 

Garrafa d’aigua mineral transparent de 5L o de 8L buida, ampolla de 50 cl d’aigua 

buida i tallada, gots o tubs transparents, grava gruixuda blanca, sorra, terra vegetal, 

paper film, planta petita, làmina de plàstic i cinta adhesiva. 

 

Què faig? 

1r dia 

 

1. S’agafa una garrafa de 5L o de 8L i es fa un tall a la part 

més estreta, des de la base fins just abans del coll, deixant 

un tros sense tallar. Es fan les marques A, B, C i 1, 2,3, que 

ens serviran de guia per col·locar els materials mirant la 

garrafa que tenim d’exemple. 

2. Es col·loca una capa fina de grava a tota la part inferior. 

3. Es col·loca paper film al límit entre la zona B i C (a la foto hi 

ha una tovalloleta higiènica) amb la base doblegada i 

l’enganxem per la part de dalt de manera que ens formi una 

barrera de separació. Aquest paper film ens formarà un 

penya-segat per sobre del llac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. S’acaba d’omplir de grava la base de l’ampolla fins la marca 1. 

5. Seguidament es col·loca el tub que simula un pou damunt la base de grava, 

tocant la paret de l’ampolla i centrat al límit entre les parts A i B. 
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6. A continuació afegim la sorra: 

A la dreta del penya-segat omplim de sorra fins a la marca 2, procurant que no 

n’entri dins del pou. A l’esquerra del penya-segat (part del llac) només hi posem 

una capa molt fina i ja no hi afegirem res més. 

7. Afegim una capa fina de terra vegetal fins la marca 3, però només a la part del 

penya-segat.  

8. Es col·loca una planta a la banda contrària d’on hi ha 

el pou. 

 Tallem la part alta d’una ampolla de 50cl.  

 L’agafem i introduïm la planta pel coll de 

l’ampolla. 

 Posem paper film a la part superior i hi posem 

una goma de pollastre per aguantar-ho.  

 Col·loquem una làmina de plàstic al voltant de la 

base de la planta i segellem el tall amb cinta 

adhesiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El muntatge acabat sense aigua 

Dibuix: Rita Capella 

Com col·locar la planta. 

 

Dibuixos: Lorena Garcia de la Casa 
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Què passa? 

 

 Un cop fet el muntatge procedirem a regar però abans digueu: Què creieu que 

passarà després de fer el muntatge, quan reguem? Què espereu que passi en 

tirar l’aigua? Penseu en les propietats dels materials utilitzats, per explicar el 

comportament de l’aigua. 

 

 

 

 

 

 Ara ja podem començar a regar amb una ampolla que té forats 

al tap, afegint l’aigua lentament i observant com es va 

infiltrant. Feu una marca al lloc on arriba l’aigua (nivell 

freàtic), tant a la part de la terra, com a la part del llac. 

Només regarem a la part de la dreta, com es veu a la 

fotografia, procurant que no caigui aigua sobre la planta. 

 

 Acabat això, segellarem MOLT BÉ el muntatge amb cinta 

adhesiva per evitar entrades i/o sortides d’aire, per tal de 

mantenir un ambient controlat. 

 

 Deixarem la meitat dels muntatges al sol i la meitat a l’ombra. 

 

2n dia 

 

Posada en comú. 

 

Observem els muntatges del sol i de l’ombra, comparem-los, comentem què ha passat. 

Anoteu dues frases del que creiem que ha estat més significatiu de la conversa. 
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Al laboratori 

1.-Nivell freàtic i aqüífers. 

 

 Mireu les marques que vau fer del nivell freàtic. Han canviat?  

 

 Té aigua el pou?  

 

 S’ha format un llac? 

 

 On es troba l’aqüífer en el nostre muntatge? 

 

 

 Comenteu el que creieu que ha passat i després en parlarem a la posada en comú. 

 

2.-Evaporació i transpiració. 

 

 La vostra conca estava al sol o a l’ombra? 

 Hi havia signes de condensació a algun lloc? Si n’hi havia indiqueu on. 

 

GARRAFA Lloc Procés que ha produït la 

condensació. 

Condensació    

 

 

 Traieu la cinta adhesiva i obriu la tapa. Eixugueu-la si té gotetes d’aigua. 

 Traieu el paper film que cobreix la planta, indiqueu si hi havia gotetes de 

condensació. Observeu l’interior de l’ampolla. Hi ha signes de condensació? Anoteu-

ho. 

 

PLANTETA Paper film Interior ampolla 

Condensació  SÍ/NO SÍ/NO 

Procés que ha produït la 

condensació. 

 

 

 

 

 Netegeu l’aigua si n’hi ha i poseu paper film nou sobre la planta tal com vau fer el 

1r dia. 

 

 És necessari fer forats al paper film perquè la planta visqui? Per què? 

 

 

 

 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

SÍ/NO 

 

SOL/OMBRA 
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3.-Sobreexplotació i intrusió marina 

 

Que tinc? 

 

 Una xeringa de plàstic de mida gran, uan de les regadores que vam fer servir el 

dia anterior, sal, cullera, vas de precipitats i sensor de conductivitat. 

 

Sobreexplotació-Què faig? Què passa? 

 Cal extraure aigua del pou amb la xeringa fins que el llac s’assequi. Amb aquesta 

acció estem simulant la sobreexplotació d’un aqüífer.  

 Després tornarem a regar per tornar a fabricar el llac. 

 

Per què passa? 

Així doncs: què vol dir sobreexplotació? Expliqueu per què en sobreexplotar s’ha 

assecat el llac. 

  

   

 

 

 

 

4.-Intrusió marina (falca salina)-Què faig? Què passa? 

 

 Intrusió marina: afegiu sal al llac i remeneu. Acabeu de transformar el llac en un 

mar. Creieu que el pou es salinitzarà? 

 

 Comproveu si s’ha salinitzat amb el conductímetre. Si ha arribat la sal indiqueu-ho 

i expliqueu què ha passat. Si la sal no ha arribat caldrà esperar a la propera 

sessió de pràctiques. 

  

 

 

 

 

 

 Heu de tornar a segellar molt bé el muntatge i si el dia anterior el vau posar al sol 

ara el poseu a l’ombra i a l’inrevés. 

3r dia.  

1.-Evaporació i transpiració. 

 La vostra conca estava al sol o a l’ombra? 

 Hi havia signes de condensació a algun lloc? Si n’hi havia indiqueu on. 

SÍ/NO 
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GARRAFA Lloc Procés que ha produït la 

condensació. 

Condensació    

 

 

 Traieu la cinta adhesiva i obriu la tapa. Eixugueu-la si té gotetes d’aigua. 

 

 Traieu el paper film que cobreix la planta, indiqueu si hi havia gotetes de 

condensació. Observeu l’interior de l’ampolla. Hi ha signes de condensació? Anoteu-

ho. 

 

PLANTETA Paper film Interior ampolla 

Condensació  SÍ/NO SÍ/NO 

Procés que ha produït la 

condensació. 

 

 

 

 

 Expliqueu les diferències respecte a l’evaporació i la transpiració entre tenir el 

muntatge al sol i tenir-lo a l’ombra. 

 

 

 

 

  

2.-Contaminació. 

Que tinc? 

 

Colorant alimentari. 

 

 Afegiu una mica de colorant al llac o a la terra i digueu si creieu que arribarà a la 

banda contrària.  
 

 

 

Observeu si es veu si la contaminació hi arriba. Si és així expliqueu què passa. Si no 

arriba caldrà esperar a la propera sessió de pràctiques. 

 

 

 

 

 

 

ARRIBARÀ/NO ARRIBARÀ 
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Si vau salinitzar i no va arribar la sal al pou comproveu si ara hi ha arribat i anoteu el 

que passa a continuació. Tothom ha de comparar el que ha passat al seu muntatge amb 

el que ha passat a la resta de muntatges i si hi ha diferències cal intentar deduir que 

les ha produïdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posada en comú. 

Anotem les idees principals del que hem après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea-water intrusion 

 

One of the main problems in coastal areas is sea-

water intrusion 

 

As people overexploit underground water 

(aquifers) in coastal areas to irrigate crops or to 

be used by the industry, fresh water backs away 

and salty water replaces it. 

 

The relationship between fresh and saline 

groundwater in a costal aquifer 

 
www.eoearth.org/article/Groundwater 
 

http://www.eoearth.org/article/Groundwater
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Saltwater is denser than fresh water, that is why saltwater is ____________ 

(below/above) fresh water. The position of the boundary between fresh and saline 

water is related to the different density of the two waters. 

  

In natural conditions salt water is not able to enter the aquifer because of the 

pressure from the fresh water, as seen in the first drawing. 

 

www.eoearth.org/article/Groundwater 

 

Fill the gaps with the words you will find below the exercise 

 
When people pump water in excess (_____________________), fresh water 

pressure diminishes and salt water goes inside the aquifer. That process is called 

_________ ____________ and causes the ____________ of the aquifer. 

 

Saline intrusion    Overexploitation      Salinisation 

 

 What are the red dots in the 

Europe map?  

 

 

 

 

 
http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=2230 

 

 What are the dots on the Great Britain coastline? 

 

  http://naturalresources.nsw.gov.au/salinity/solutions/solutions_book01.htm#what 

 

   

 

 

 

http://www.eoearth.org/article/Groundwater
http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=2230
http://naturalresources.nsw.gov.au/salinity/solutions/solutions_book01.htm#what
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 Why are there fewer dots on the Great Britain coast than on the Mediterranean 

coast?  

 

   

 

 

 

 In this simulation of marine intrusion, is the water in red 

saltwater or freshwater?  

The red water is ____________. 

 

 

 
 
 

 

 
http://www.qub.ac.uk/wa

ves/outfall/saline.htm  

 

 

EXPERIMENTS PARAL·LELS 

 

Experiment: la capil·laritat i la succió 
 

Com que de vegades costa de veure el que li passa a la planta, prepararem uns 

experiments paral·lels. 
 

El transport a la tija. Com es fa?  

Activitat pràctica 

1.-Què tinc? 

Flors de color blanc (clavells), pots de vidre petits o ampolles de plàstic, aigua, 

colorants alimentaris i tisores. 

 

2.-Què faig? 

Cal fer un tall en diagonal a la tija de la planta per tal que absorbeixi millor 

l’aigua i tallar per la meitat la part més baixa de la tija. Posem aigua amb un 

colorant a un recipient i aigua amb un colorant de color diferent a un altre 

recipient. Introduïm cada part de la tija en un dels dos recipients  i ho deixem 

un temps. 

 

 

http://www.qub.ac.uk/waves/outfall/saline.htm
http://www.qub.ac.uk/waves/outfall/saline.htm
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3.-Què creus que passarà? Per què? (Hipòtesi) 

 

4.-Què passa? (Observació: explicació) 

 

 

5.-Per què passa? Com puja l’aigua per la tija. 

 

 

6.-Com surt l’aigua de dins de la planta?  
 

 
Experiment: la transpiració 

 

Què tinc? 

 

 Plantes de fulla gran, bosses 

de plàstic grans i 

transparents, goma de 
pollastre o cinta aïllant i 

safates amb aigua. 

 

Què faig? 

 

 Agafeu una planta de fulles 

grans i recobriu-la amb la bossa 

de plàstic, segelleu-la i poseu-la 

sobre d’una safata que tingui 

una mica d’aigua. 

  

 Cal tancar al bossa de manera 

que la planta quedi recoberta, 

però el sòl ha de quedar en contacte amb l’aire. 

 

 En deixarem unes quantes al sol i unes quantes a l’ombra durant 

uns dies.  

 

 

 

 

 



  Institut Manuel Blancafort 
  La Garriga 

 

 

 

Aquí anotarem els resultats obtinguts i les conclusions que n’hem extret. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ara estudiarem quina part del cicle hidrogeològic representa cada part del nostre 

model. Indiqueu o marqueu la resposta correcta en cada cas.  

 

1.-El nivell freàtic de l’aqüífer que hem creat ha anat canviant al llarg de l’activitat. 

Quan vam extreure tota l’aigua amb la xeringa des del pou estàvem simulant la : 

_________________. 

 

2.-Quan regàvem amb l’ampolla simulàvem la ____________________. 

 

3.-Quan vam cobrir la planta amb el paper film o la bossa de plàstic volíem estudiar 

la: 

 Respiració 

 Transpiració 

 Condensació 

 Evaporació 

 

4.-We left some bottles in the sun and some in the shade. What was the 

difference between the inside surface on the top of our bottles in both 

situations? 

 

 There was condensation (water drops hanging from the top) only in the bottles 

that were in the sun. 

 There was condensation (water drops hanging from the top) in both cases. 

 There was condensation (water drops clinging hanging from the top) only in the 

bottles that were in the shadow. 

 

5.-Què representen les gotes que queden enganxades al sostre de la garrafa? Per 

què? 

6.-Quina diferència hi ha entre transpiració i evaporació?  

7.-Per tant l’ evapotranspiració és…. 
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TRANSCRIPCIONS DEL CURS 2010/11 ORDENADES PER UNITATS TEMÀTIQUES 

 

 

Presentació de la pràctica.-Muntatge.  

Falten els alumnes A10, A11, A12 i A13, perquè han marxat d’excursió i la professora no 

ho sabia. Això determinarà una petita reestructuració dels grups a la segona sessió i que 

a partir d’aquesta hi hagi un desfasament en el ritmes de les activitats en alguns grups. 

Grups de la primera sessió: A1, A4 i A8; A2 i A9; A3 i A5; A6, A7 i A14. 

Presentació general de  les activitats.  

Hi ha part prèvia en què la professora diu que amb el muntatge que faran a la garrafa 

volen representar una conca hidrogeològica i pregunta als alumnes que pensen que és 

una conca hidrogeològica i s’expressen les seves idees. Aquesta part s’analitzarà amb la 

Unitat temàtica 4, corresponent a la Conca hidrogeològica.  

(1) La P llegeix les instruccions del dossier sobre com construir el muntatge i va fent 

explicacions, mentre els alumnes escolten i miren els dibuixos del guió de la pràctica. 

S’arriba fins al final de com cal fer la maqueta, fins el moment abans de regar.  

P – Aviam. Anem a mirar com es fa això i aviam si deduïm què és una conca. Diu 1r 

dia...s’agafa una garrafa de 5L (diu el dossier) o de 8L (assenyala una de les que hi ha 

sobre la taula) i es talla per la part de dalt, això ja ho tenim fet, des de la base fins al coll, 

deixant un tros sense tallar.  

(6) P – Les marques (vol dir per posar els materials, els alumnes ho veuen las dibuixos 

del dossier) resulta que a algunes conques ja hi són, perquè són les primeres que vam 

fer servir, i a les altres no. Als que us toqui una conca d’aquestes que no té marques 

també està bé (6.-Canvis en el disseny per decisió de la professora que en un principi 

van ser fruit de la casualitat) perquè així no a tothom li queda tot exacte i quan 

Primera sessió.-Al laboratori. 
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treballem amb...això serà una maqueta...quan treballem amb la maqueta a cadascú li 

sortiran coses diferents, que també està bé. Que no siguin exactes és millor (amb la idea 

que permet fer comparacions). Això de les marques ja ho veurem. 

(1) P – Es col·loca una capa fina de grava a sota. La grava com és, la grava? (A3 assenyala 

un bol on hi ha grava i la P diu que els hi ensenyi als altres). Que ocupi tota la base. Es 

col·loca...això és el més difícil, el que va costar més d’entendre l’any passat i em van 

estar preguntant i preguntant. Llavors busqueu paper film i què es fa... mireu la pàgina 

4... (comenta una fotografia)...i més o menys a aquesta alçada(6), on diu C (a les 

conques en què està marcat), els que no ho tingueu marcat a un lloc que estigui 

relativament a prop, que quedi un espai, no passa res perquè sigui més gran (6) farem 

com un penya-segat (posa la mà plana i la mou cap avall). Veieu aquí posarem el paper 

film i el posarem així rebregat (comença a fer un dibuix). Si això és la base i aquí tenim 

els còdols el paper film el posarem així (es veu que cal posar el paper film vertical) a 

sobre dels còdols, perquè aquí farem un penya-segat, ara us ho explico.  Després què 

farem, posar-hi més còdols a sobre perquè ens aguanti això i... 

(3).. què passarà que aquí ens quedarà un lloc (assenyala al dibuix la separació entre la 

base del paper film i la base de la garrafa, on hi ha còdols) on podran circular “coses” (fa 

un moviment endavant i endarrere) i això (assenyala el futur penya-segat) ens quedarà 

aguantat.  

(4) Explica que fins l’any passat feien servir per fer-ho una tovalloleta higiènica, però 

que el curs passat quan les va anar a buscar s’havien acabat i diu...i llavors una alumna 

em va dir...i si fem servir paper film? (4.-Canvis en el disseny original) I va ser una idea 

molt interessant, perquè va sortir una cosa diferent que després en parlarem.. 

(2b) A5 pregunta: I lo de les tovalloles no traspassa l’aigua (fa un moviment amb la mà 

endavant i endarrere)?  P – Sí, molt bé!! I això (vol dir posar el paper film) té uns efectes 

diferents, que és molt més interessant fent-ho així. Va molt millor amb el paper film. 

(4) P – I una altra cosa que se’ls va acudir l’any passat va ser...abans (disseny original) el 

que fèiem era... 
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(2a) ...després de posar la grava, a sobre què hi devem posar?  

(7a_Pràctica anterior) Recordeu la pràctica aquella de les  ampolles “pudoroses” 

(mentre ho explica sacseja les mans amunt i avall com si tingués una ampolla a la mà) 

que vam fer l’any passat? A1 –Sorra. P –Sorra!! Molt bé!! 

(1) P – Posarem sorra fina (indica on és). La sorra, molt important, aquí (assenyala la 

zona on hi haurà el llac) n’heu de posar poca, perquè aquí volem que ens surti un llac, 

que després convertirem en un mar (un altre dia). A sobre la capa de sorra fina hi 

posem terra vegetal. La terra vegetal la posem només en aquesta banda (assenyala la 

part contrària d’on ha d’anar el llac). I què fèiem abans, el que fèiem és que la 

tovalloleta la plegàvem així (ho dibuixa per sota de la terra vegetal). 

(2b) P – Quin problema teníem?  

(1) P – Perquè després aquí (assenyala la zona del dibuix on hi ha la terra que està més 

allunyada del llac) nosaltres regarem, regarem aquí, amb unes ampolles que tenim, o 

que fabricarem, regarem aquí per veure què passa, no? 

(2b) P – Clar, quan regàvem aquí, quin problema teníem amb això d’aquí dalt? A5 – Que 

se n’anava tot (fa un moviment amb les mans com d’escombrar). P – Si se n’anava aquí 

(assenyala el llac del dibuix)...  

(2b) I llavors ens passava una cosa que nosaltres coneixem molt bé. Com que això és 

terra vegetal i aquí hi havia un llac, què passava?  

(3) A5 – S’embrutava el llac. A2 –Que queia lo de dalt. P –Queia lo de dalt i llavors què 

passava A5? A5 – S’embrutava el llac. P – I què passava llavors, si s’embrutava el llac?  

(3) A8 – Canviava el pH. P – Canviava el pH, potser sí... 

(7b_Pràctica anterior) P – Ampolles “pudoroses”... A8 – Ah!! Bacteris anaerobis!! P – 

Bacteris anaerobis i aerobis, de tots!! Els aerobis a dalt, els anaerobis a baix... I què 

feien? S’alimentaven d’aquesta terra vegetal i llavors què passava (es tapa el nas per 

indicar la idea de pudor)? A1 – Feien la fermentació... P – Exacte, feien la fermentació 
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i... A2 – Sulfúric. P – Sulfúric?? (amb entonació que indica que no és correcte, ho confon 

amb sulfhídric). A1 – Metà. P – Metà!! (amb veu i cara que està bé)... A2 – Ah!! Això, 

metà! P – Gasos que feien pudor.... I això com que dura uns quants dies, clar,  quan 

aixecaves això (aixeca la tapa de la garrafa) i feia pudor...doncs molt agradable no era. 

(1-4) Així, el paper film enlloc d’enganxar-lo aquí (vol dir sota la terra vegetal)...ho 

dibuixa. A1 – Ah!! Ho enganxem sobre l’ampolla. P – Sí, exacte, enganxar-ho aquí (i ho 

ensenya a la garrafa) i així...de manera que queda com tota una muralla... 

(3-4) ...que impedeix la comunicació d’aquí (llac) i aquí (terra), excepte per aquí 

(assenyala la base, per sota del paper film). Després ja veurem quin sentit té això i 

perquè serveix. 

(1) P – Ara a veure què ens falta fer...i mira el guió del dossier i...ara atenció, això molt 

important, abans de seguir posant grava, posarem un tub que simula un pou. N’ensenya 

un i explica com fabricar-lo amb unes ampolles de plàstic.  Llavors què farem, el 

col·locarem així (i fa veure que el posa dins del dibuix el muntatge). Aquí dintre. Molt 

important, molt important, el pou ha d’estar tocant a la paret aquesta (ara el posa dins 

d’una garrafa buida) més o menys aquí a la marca B, aproximadament. Els que no 

tingueu marques veniu a mirar a algú que tingui marques per fer-ho semblant. El pou ha 

de ser prou baixet perquè quan el col·loquem puguem tancar (baixa la tapa de la garrafa 

on ha posat el tub que simularà el pou). O sigui, hem de calcular-ho això, vale? I el pou 

ens ha de tocar a baix, ha d’estar a aquesta alçada i, molt important, que es vegi .  

(2a) A4 – Però està obert per sota?  

(1) P –  Per sota ha d’estar obert. L’hem d’obrir (vol dir l’ampolla). Ha d’estar obert per 

sota i per dalt. I l’hem de posar ensorrat aquí a la grava i que es vegi. 

(2b) P –  Perquè...per què ens interessa molt que es vegi? Alumnes – Per veure l’aigua. P 

– Per veure com baixa i puja l’aigua exactament.  

(2a) A4 – Però si hi ha paper film com passarà l’aigua?  
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(1) P – No, el paper film encara no l’haurem posat. A més el paper film només t’agafa un 

trosset i el pou l’hem de posar aquí (vol dir a un lloc on no hi ha paer film, ho dibuixa). 

A4 – Després del paper film (vol dir la situació). P – Després del paper film.  

(2a) A1 – I al pou no li hem de tirar més grava...  

(1) P – No al pou no li hem de tirar res. Al voltant ens quedarà el que hi posarem i al ens 

quedarà que veurem si l’aigua puja o baixa.  

(2a) A8 – Però el pou s’ha de posar abans o després? 

(1) P – Primer poses la capa de grava petitona. Llavors poses el pou aquí (ho indica al 

dibuix). Poses el paper film. Poses més grava, al voltant d’aquí (indica el pou) tot al 

voltant. Llavors després poses la sorra i després la terra vegetal. Però el pou ha de 

sobresortir de la terra vegetal, eh, perquè si li cau a dintre va malament. Ha de ser més 

alt. I només ens queda una coseta més. L’altra cosa és que veieu que hi ha una planteta 

a la pàgina 5 (mira el dossier). Veiu que hi ha una ampolla tallada semblant a les que 

vam fer servir per als icebergs, però més petitona. Llavors cal agafar una planteta, 

posar-la a dintre i aleshores l’ensorrarem aquí (indica la zona on hi haurà terra vegetal). 

Llavors va a buscar les ampolles tallades...  les heu de tallar o buscar-ne de mida que 

càpiguen al vostre muntatge  i heu d’agafar unes heures d’aquí a fora (del pati). 

Agafarem un trosset d’heura el posarem dins l’ampolla i farem que surti, veieu com està 

aquí (indica els dibuixos i fotografies del dossier), així que surti per sota i per sobre.   I 

això ho col·locarem també aquí dintre. Mireu a la pàgina 4, veieu el pou (diuen que sí), 

la planteta queda  com a la dreta del pou, a la lletra A. A la lletra A poseu la planteta. I 

llavors la taparem amb paper film (envolta amb la mà el lloc on ha d’anar el aper film) i 

amb una goma (encercla l’ampolla amb el dit) i l’ensorrarem aquí (fa veure que la posa 

al muntatge).  

(2b) P – Per què la taparem amb paper film? A algú se li acut? 

Recordem que la planta està aïllada del sòl i tapada amb paper film per tal de portar a la  

inferència que les gotes de condensació que es formen al paper film (quan està al sol) 
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provenen de l’aigua agafada per les arrels i que surt pels estomes durant el procés de 

transpiració. 

(3) Hipòtesis dels alumnes (A1, A4 i A6) sobre el fet que la planta estigui tapada, 

relacionades amb gasos i protecció. També efecte d’hivernacle (tapat). No ho 

relacionen amb transpiració. 

A5 – Perquè no s’ofegui P – Perquè no s’ofegui? A4 – Perquè no li caiguin coses a sobre 

P – Perquè no li caiguin coses a sobre? A1 – Tot el contrari P – Tot el contrari? A1 – Per 

veure si fa oxigen, o no. P – Per veure si fa oxigen? A6 – Per l’efecte hivernacle. 

Després d’una pregunta d’A4 (2a) la P aclareix una mica més el muntatge per destacar 

com es posa la planta (1).  

(2a) A4 – Però esta ensorrada per sota? 

(1) P – Ella està posada aquí (assenyala dins la maqueta), està posadeta aquí, tapada 

amb un paper film. 

(3) Hipòtesis dels alumnes (A4 i A7) sobre la relació de la planta amb l’aigua del terra 

(connexió aigua_aqüífer-planta). No ho relacionen amb transpiració. 

A7 – Per veure si li arriba l’aigua per sota. A4 – Per veure si li arriba l’aigua. P – Per 

veure si li arriba l’aigua per sota? 

(1) Noves explicacions sobre implementació del disseny (com queda aïllada la planta del 

sol i de l’aire). 

P – De fet els anys que ho havíem fet perfecte li posàvem una làmina de plàstic aquí 

(assenyala la base de l’ampolla on cal posar la planta). Assenyala el dossier. No se si 

veieu ben bé com va. La ficàvem així perquè no toqués a terra diguéssim. Perquè 

estigués aïllada la planteta del terra quan reguem.  

(3) Explicacions de les idees del disseny (P). 
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P – Perquè el que no volem precisament és això que l’aigua del terra pugi. (Problema 

perquè ells pensen en l’aigua que arriba per l’arrel i la P en la que s’evapora del terra). 

(2b) Per què... què volem veure? Silenci. Algú se li acut què volem veure? A1 – Si... P – El 

que heu dit no és. 

(3) Nova hipòtesi d’A1 sobre el que es vol veure. Relacionada amb la llum. A1 – Si la llum 

traspassa.. P – Si la llum traspassa? 

(2a) Pregunta sobre el muntatge: la llum i la planta. A4 – La planteta rep llum per dalt? P 

– Sí, sí, la planteta rep llum per dalt. 

(3) Noves hipòtesis d’A1, A4, A6 i A8 sobre el que es vol veure. Relacionades amb la 

nutrició (si pot viure, nutrients) i el vapor d’aigua, sense relacionar-lo amb la 

transpiració. 

A1 – Doncs llavors si pot viure o no. P – Sí, sí, això seria una cosa, si pot viure o no. A8 – 

Els nutrients P – Els nutrients? A6 – Si pot agafar el vapor d’aigua de l’aire? P – Si pot 

agafar el vapor d’aigua de l’aire? 

(2a) Pregunta sobre el muntatge: confirmació que està tapada. 

A4 – Però està tapada, no? P – Està tapada... 

(3) Noves hipòtesis d’A1 i A6 sobre el que es vol veure. Relacionades amb la nutrició 

(fotosíntesi) i els gasos relacionats (inferència). No ho relacionen amb transpiració. 

A6 – Per això mateix, el que té ella a dins si ho pot agafar. A1 – Si ella mateixa pot fer la 

fotosíntesi...sense... P – Però com ho mesuraríem? Això es podria mirar, però nosaltres 

ho podríem mirar? No, veig que no, tranquils, tranquils. “Todo llegará”, “todo llegará”. 

(1) Bé doncs comencem a l’acció, que és “lo” nostre. 

Totes les hipòtesis es troben allunyades del procés que es vol reproduir, la transpiració. 

La professora veu que els alumnes no tenen prou dades per entendre què es vol 

representar amb la planta i decideix començar el muntatge. 
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(1) La P llegeix les instruccions del dossier sobre com construir el muntatge i va fent 

explicacions, mentre els alumnes escolten i miren els dibuixos del guió de la pràctica. 

S’arriba fins al final de com cal fer la maqueta, fins el moment abans de regar.  

P – Aviam. Anem a mirar com es fa això i aviam si deduïm què és una conca. Diu 1r 

dia...s’agafa una garrafa de 5L (diu el dossier) o de 8L (assenyala una de les que hi ha 

sobre la taula) i es talla per la part de dalt, això ja ho tenim fet, des de la base fins al coll, 

deixant un tros sense tallar.  

(4) P – Les marques (vol dir per posar els materials, els alumnes ho veuen las dibuixos 

del dossier) resulta que a algunes conques ja hi són, perquè són les primeres que vam 

fer servir, i a les altres no. Als que us toqui una conca d’aquestes que no té marques 

també està bé (Canvis en el disseny per decisió de la professora que en un principi van 

ser fruit de la casualitat) perquè així no a tothom li queda tot exacte i quan treballem 

amb...això serà una maqueta...quan treballem amb la maqueta a cadascú li sortiran 

coses diferents, que també està bé. Que no siguin exactes és millor (amb la idea que 

permet fer comparacions). Això de les marques ja ho veurem. 

(1) P – Es col·loca una capa fina de grava a sota. La grava com és, la grava? (A3 assenyala 

un bol on hi ha grava i la P diu que els hi ensenyi als altres). Que ocupi tota la base. Es 

col·loca...això és el més difícil, el que va costar més d’entendre l’any passat i em van 

estar preguntant i preguntant. Llavors busqueu paper film i què es fa... mireu la pàgina 

4... (comenta una fotografia)...i més o menys a aquesta alçada(6), on diu C (a les 

conques en què està marcat), els que no ho tingueu marcat a un lloc que estigui 

relativament a prop, que quedi un espai, no passa res perquè sigui més gran (6) farem 

com un penya-segat (posa la mà plana i la mou cap avall). Veieu aquí posarem el paper 

film i el posarem així rebregat (comença a fer un dibuix). Si això és la base i aquí tenim 

els còdols el paper film el posarem així (es veu que cal posar el paper film vertical) a 

sobre dels còdols, perquè aquí farem un penya-segat, ara us ho explico.  Després què 

farem, posar-hi més còdols a sobre perquè ens aguanti això i... 
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(3).. què passarà que aquí ens quedarà un lloc (assenyala al dibuix la separació entre la 

base del paper film i la base de la garrafa, on hi ha còdols) on podran circular “coses” (fa 

un moviment endavant i endarrere) i això (assenyala el futur penya-segat) ens quedarà 

aguantat.  

(4) Explica que fins l’any passat feien servir per fer-ho una tovalloleta higiènica, però 

que el curs passat quan les va anar a buscar s’havien acabat i diu...i llavors una alumna 

em va dir...i si fem servir paper film? (4.-Canvis en el disseny original) I va ser una idea 

molt interessant, perquè va sortir una cosa diferent que després en parlarem.. 

(2b) A5 pregunta: I lo de les tovalloles no traspassa l’aigua (fa un moviment amb la mà 

endavant i endarrere)?  P – Sí, molt bé!! I això (vol dir posar el paper film) té uns efectes 

diferents, que és molt més interessant fent-ho així. Va molt millor amb el paper film. 

(4) P – I una altra cosa que se’ls va acudir l’any passat va ser...abans (disseny original) el 

que fèiem era... 

(2a) ...després de posar la grava, a sobre què hi devem posar?  

(7a_Pràctica anterior) Recordeu la pràctica aquella de les  ampolles “pudoroses” 

(mentre ho explica sacseja les mans amunt i avall com si tingués una ampolla a la mà) 

que vam fer l’any passat? A1 –Sorra. P –Sorra!! Molt bé!! 

(1) P – Posarem sorra fina (indica on és). La sorra, molt important, aquí (assenyala la 

zona on hi haurà el llac) n’heu de posar poca, perquè aquí volem que ens surti un llac, 

que després convertirem en un A4 (un altre dia). A sobre la capa de sorra fina hi posem 

terra vegetal. La terra vegetal la posem només en aquesta banda (assenyala la part 

contrària d’on ha d’anar el llac). I què fèiem abans, el que fèiem és que la tovalloleta la 

plegàvem així (ho dibuixa per sota de la terra vegetal). 

(2b) P – Quin problema teníem?  
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(1) P – Perquè després aquí (assenyala la zona del dibuix on hi ha la terra que està més 

allunyada del llac) nosaltres regarem, regarem aquí, amb unes ampolles que tenim, o 

que fabricarem, regarem aquí per veure què passa, no? 

(2b) P – Clar, quan regàvem aquí, quin problema teníem amb això d’aquí dalt? A5 – Que 

se n’anava tot (fa un moviment amb les mans com d’escombrar). P – Si se n’anava aquí 

(assenyala el llac del dibuix)...  

(2b) I llavors ens passava una cosa que nosaltres coneixem molt bé. Com que això és 

terra vegetal i aquí hi havia un llac, què passava?  

(3) A5 – S’embrutava el llac. A2 –Que queia lo de dalt. P –Queia lo de dalt i llavors què 

passava A5? A5 – S’embrutava el llac. P – I què passava llavors, si s’embrutava el llac?  

(3) A8 – Canviava el pH. P – Canviava el pH, potser sí... 

(7b_Pràctica anterior) P – Ampolles “pudoroses”... A8 – Ah!! Bacteris anaerobis!! P – 

Bacteris anaerobis i aerobis, de tots!! Els aerobis a dalt, els anaerobis a baix... I què 

feien? S’alimentaven d’aquesta terra vegetal i llavors què passava (es tapa el nas per 

indicar la idea de pudor)? A1 – Feien la fermentació... P – Exacte, feien la fermentació 

i... A2 – Sulfúric. P – Sulfúric?? (amb entonació que indica que no és correcte, ho confon 

amb sulfhídric). A1 – Metà. P – Metà!! (amb veu i cara que està bé)... A2 – Ah!! Això, 

metà! P – Gasos que feien pudor.... I això com que dura uns quants dies, clar,  quan 

aixecaves això (aixeca la tapa de la garrafa) i feia pudor...doncs molt agradable no era. 

(1-4) Així, el paper film enlloc d’enganxar-lo aquí (vol dir sota la terra vegetal)...ho 

dibuixa. A1 – Ah!! Ho enganxem sobre l’ampolla. P – Sí, exacte, enganxar-ho aquí (i ho 

ensenya a la garrafa) i així...de manera que queda com tota una muralla... 

(3-4) ...que impedeix la comunicació d’aquí (llac) i aquí (terra), excepte per aquí 

(assenyala la base, per sota del paper film). Després ja veurem quin sentit té això i 

perquè serveix. 
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(1) P – Ara a veure què ens falta fer...i mira el guió del dossier i...ara atenció, això molt 

important, abans de seguir posant grava, posarem un tub que simula un pou. N’ensenya 

un i explica com fabricar-lo amb unes ampolles de plàstic.  Llavors què farem, el 

col·locarem així (i fa veure que el posa dins del dibuix el muntatge). Aquí dintre. Molt 

important, molt important, el pou ha d’estar tocant a la paret aquesta (ara el posa dins 

d’una garrafa buida) més o menys aquí a la marca B, aproximadament. Els que no 

tingueu marques veniu a mirar a algú que tingui marques per fer-ho semblant. El pou ha 

de ser prou baixet perquè quan el col·loquem puguem tancar (baixa la tapa de la garrafa 

on ha posat el tub que simularà el pou). O sigui, hem de calcular-ho això, vale? I el pou 

ens ha de tocar a baix, ha d’estar a aquesta alçada i, molt important, que es vegi .  

(2a) A4 – Però està obert per sota?  

(1) P –  Per sota ha d’estar obert. L’hem d’obrir (vol dir l’ampolla). Ha d’estar obert per 

sota i per dalt. I l’hem de posar ensorrat aquí a la grava i que es vegi. 

(2b) P –  Perquè...per què ens interessa molt que es vegi? Alumnes – Per veure l’aigua. P 

– Per veure com baixa i puja l’aigua exactament.  

(2a) A4 – Però si hi ha paper film com passarà l’aigua?  

(1) P – No, el paper film encara no l’haurem posat. A més el paper film només t’agafa un 

trosset i el pou l’hem de posar aquí (vol dir a un lloc on no hi ha paer film, ho dibuixa). 

A4 – Després del paper film (vol dir la situació). P – Després del paper film.  

(2a) A1 – I al pou no li hem de tirar més grava...  

(1) P – No al pou no li hem de tirar res. Al voltant ens quedarà el que hi posarem i al ens 

quedarà que veurem si l’aigua puja o baixa.  

(2a) A8 – Però el pou s’ha de posar abans o després? 

(1) P – Primer poses la capa de grava petitona. Llavors poses el pou aquí (ho indica al 

dibuix). Poses el paper film. Poses més grava, al voltant d’aquí (indica el pou) tot al 

voltant. Llavors després poses la sorra i després la terra vegetal. Però el pou ha de 



 

 

12 

 

sobresortir de la terra vegetal, eh, perquè si li cau a dintre va malament. Ha de ser més 

alt. I només ens queda una coseta més. L’altra cosa és que veieu que hi ha una planteta 

a la pàgina 5 (mira el dossier). Veiu que hi ha una ampolla tallada semblant a les que 

vam fer servir per als icebergs, però més petitona. Llavors cal agafar una planteta, 

posar-la a dintre i aleshores l’ensorrarem aquí (indica la zona on hi haurà terra vegetal). 

Llavors va a buscar les ampolles tallades...  les heu de tallar o buscar-ne de mida que 

càpiguen al vostre muntatge  i heu d’agafar unes heures d’aquí a fora (del pati). 

Agafarem un trosset d’heura el posarem dins l’ampolla i farem que surti, veieu com està 

aquí (indica els dibuixos i fotografies del dossier), així que surti per sota i per sobre.   I 

això ho col·locarem també aquí dintre. Mireu a la pàgina 4, veieu el pou (diuen que sí), 

la planteta queda  com a la dreta del pou, a la lletra A. A la lletra A poseu la planteta. I 

llavors la taparem amb paper film (envolta amb la mà el lloc on ha d’anar el aper film) i 

amb una goma (encercla l’ampolla amb el dit) i l’ensorrarem aquí (fa veure que la posa 

al muntatge).  

(2b) P – Per què la taparem amb paper film? A algú se li acut? 

Recordem que la planta està aïllada del sòl i tapada amb paper film per tal de portar a la  

inferència que les gotes de condensació que es formen al paper film (quan està al sol) 

provenen de l’aigua agafada per les arrels i que surt pels estomes durant el procés de 

transpiració. 

(3) Hipòtesis dels alumnes (A1, A4 i A6) sobre el fet que la planta estigui tapada, 

relacionades amb gasos i protecció. També efecte d’hivernacle (tapat). No ho 

relacionen amb transpiració. 

A5 – Perquè no s’ofegui P – Perquè no s’ofegui? A4 – Perquè no li caiguin coses a sobre 

P – Perquè no li caiguin coses a sobre? A1 – Tot el contrari P – Tot el contrari? A1 – Per 

veure si fa oxigen, o no. P – Per veure si fa oxigen? A6 – Per l’efecte hivernacle. 

Després d’una pregunta d’A4 (2a) la P aclareix una mica més el muntatge per destacar 

com es posa la planta (1).  



 

 

13 

 

(2a) A4 – Però esta ensorrada per sota? 

(1) P – Ella està posada aquí (assenyala dins la maqueta), està posadeta aquí, tapada 

amb un paper film. 

(3) Idees dels alumnes (A4 i A7) sobre la relació de la planta amb l’aigua del terra 

(connexió aigua_aqüífer-planta). No ho relacionen amb transpiració. 

A7 – Per veure si li arriba l’aigua per sota. A4 – Per veure si li arriba l’aigua. P – Per 

veure si li arriba l’aigua per sota? 

(1) Noves explicacions sobre implementació del disseny (com queda aïllada la planta del 

sol i de l’aire). 

P – De fet els anys que ho havíem fet perfecte li posàvem una làmina de plàstic aquí 

(assenyala la base de l’ampolla on cal posar la planta). Assenyala el dossier. No se si 

veieu ben bé com va. La ficàvem així perquè no toqués a terra diguéssim. Perquè 

estigués aïllada la planteta del terra quan reguem.  

(3) Explicacions de les idees del disseny (P). 

P – Perquè el que no volem precisament és això que l’aigua del terra pugi. (Problema 

perquè ells pensen en l’aigua que arriba per l’arrel i la P en la que s’evapora del terra). 

(2b) Per què... què volem veure? Silenci. Algú se li acut què volem veure? A1 – Si... P – El 

que heu dit no és. 

(3) Nova hipòtesi d’A1 sobre el que es vol veure. Relacionada amb la llum. A1 – Si la llum 

traspassa.. P – Si la llum traspassa? 

(2a) Pregunta sobre el muntatge: la llum i la planta. A4 – La planteta rep llum per dalt? P 

– Sí, sí, la planteta rep llum per dalt. 

(3) Noves hipòtesis d’A1, A4, A6 i A8 sobre el que es vol veure. Relacionades amb la 

nutrició (si pot viure, nutrients) i el vapor d’aigua, sense relacionar-lo amb la 

transpiració. 
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A1 – Doncs llavors si pot viure o no. P – Sí, sí, això seria una cosa, si pot viure o no. A8 – 

Els nutrients P – Els nutrients? A6 – Si pot agafar el vapor d’aigua de l’aire? P – Si pot 

agafar el vapor d’aigua de l’aire? 

(2a) Pregunta sobre el muntatge: confirmació que està tapada. 

A4 – Però està tapada, no? P – Està tapada... 

(3) Noves hipòtesis d’A1 i A6 sobre el que es vol veure. Relacionades amb la nutrició 

(fotosíntesi) i els gasos relacionats (inferència). No ho relacionen amb transpiració. 

A6 – Per això mateix, el que té ella a dins si ho pot agafar. A1 – Si ella mateixa pot fer la 

fotosíntesi...sense... P – Però com ho mesuraríem? Això es podria mirar, però nosaltres 

ho podríem mirar? No, veig que no, tranquils, tranquils. “Todo llegará”, “todo llegará”. 

(1) Bé doncs comencem a l’acció, que és “lo” nostre. 

Totes les hipòtesis es troben allunyades del procés que es vol reproduir, la transpiració. 

La professora veu que els alumnes no tenen prou dades per entendre què es vol 

representar amb la planta i decideix començar el muntatge. 

Comencen el muntatge. 

-Col·locar els materials, el paper film, el pou i la planta. 

A2 i A9:  

(2a) A2 – Anem a fer les Marques (per col·locar després els materials), no?  

(4_Marques) P – Sí, les Marques feu-les aproximades.  

(2a)  A9– Ara el pou, no? (moment de posar el pou). 

(1) P – Sí, el pou l’heu de fabricar, teniu allà les ampolles i el ganivet.  

(2a)  A9– Ha de ser molt llarg?  
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(1_Pou) P – Ha de ser, com que vosaltres teniu una conca “mona” i petitoneta, ha de 

ser que ens càpiga, per tant heu de calcular perquè estigui aquí dins de l’aigua, i després 

que el pugueu tancar, perquè ha de ser molt important que el pugueu tancar.  

(1_Paper film) A2 – Doncs ara amb el paper de film farem un mur per separar el llac del 

riu (?).  

(2a)  A9 – P, ja estem (esperen noves instruccions).  

(1_Planteta) P – Vale, doncs ara heu de fer la planteta: heu d’agafar una planta com han 

fet ells, i fer-li sortir una mica la part de sota perquè es quedi enterrada a dintre. Agafeu 

un tros que tingui fulla.  A2 – Ara sortim a fora i agafem una planteta  – Aquesta no surt, 

és molt petita. La preparen i la posen al muntatge.  

A6, A7 i A14:  

(2a_Planta) A7 – La planteta va ara o després (ja tenen la grava i la sorra i només falta 

posar al terra vegetal)?  

(1) P – La planteta la posem ja quan tenim la terra vegetal posada, vale? A7 – Vale. P – O 

si la voleu posar abans també podeu eh! P – La planta quan l’agafeu que tingui una mica 

d’arrels.  P – Mira, ara heu de posar això aquí dintre (la planteta a dins l’ampolla), 

exactament, llavors això (la ampolla) ensorrar-la aquí (terra vegetal), ho tapeu amb 

paper film i hi poseu una goma perquè ho aguanti.  

(2a) A14 – Ja està (esperant instruccions). 

(1_Regar) P – Vale, ara ja podeu regar. Per regar, molt important: no es pot regar aquí, 

s’ha de regar només aquí, i a poc a poc. Llavors per regar què fem? Agafem una ampolla 

d’aquestes petites, li fem uns foradets a dalt com si fos una regadora, pel tap, sí, i 

aleshores s’ha de tenir una mica de paciència, vale? Ens interessa que regui a poc a poc. 

P – Heu d’intentar anar regant a poc a poc, si no arriba aquí avui no passa res, 

absolutament, però el que sí que hem de controlar el temps que falta per acabar la 

classe perquè... 
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(1_Segellar)... s’ha de segellar super ben segellat, vale? Ben tancat. 

A3 i A5:  

(1) Parlen amb la P de com situar el pou.  

(2b) A5 – I el pou no l’enganxem amb res?  

(1) P – No cal, però alguns grups el curs passat…  

(4) Canvis menors en el disseny original. …el van grapar. Li demanen la grapadora i quan 

la va  a buscar la professora ho diu per a tothom en general. P – Algú l’any passat va 

grapar el pou.  

(1) Va cap a A3 i A5 amb la grapadora i diu, també per tothom: Si el grapeu procureu 

tapar els forats.  

....Al cap d’una estona.  

(1) P – Regueu aquí, aquí (al costat de la terra i a l’extrem més allunyat respecte al llac), 

si no s’ha arribat avui no passa res eh! Vosaltres regueu una miqueta (amb la idea 

d’anar a poc a poc)...  

(2b)...potser s’omplirà no (es refereix al llac)? A tu que et sembla, que s’omplirà? 

(6a) A5 – No, ha de donar tota la volta P – Ha de donar tota la volta i no s’omplirà això. 

Què vol dir que ha de donar tota la volta? A5 – Per sota, primer ha de baixar tota l’aigua 

(Falta molt poc per acabar la classe i l’alumne creu que no donarà temps a què arribi 

l’aigua al llac. De fet, toca el timbre de seguida i l’aigua no arriba ni al pou). 

(1) P (diverses vegades a nivell general) – Sobretot regueu a poc a poc,  a poc a poc! I a 

la part d’aquí (assenyala la terra). 

Consideracions finals. 

Com va passar el curs passat, reguen, però sense arribar a formar el llac i alguns fins i 

tot no arriben a regar.  Només un grup (A6, A7 i A14) té temps de segellar el muntatge.  
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La professora els diu que controlin el temps que falta. P – Cal segellar super-ben 

segellat. La idea que hi ha darrera de segellar molt bé el muntatge al disseny original és 

que es vol mantenir l’aigua que s’ha evaporat dins del muntatge per observar la 

condensació a les parets de la garrafa. Encara no s’explicita ni es qüestiona, només es 

dóna una instrucció. 

P – Se n’han de deixar la meitat al sol i la meitat a l’ombra. 

  

 

 

UNITAT 1: AIGÜES SUBTERRÀNIES (natural) 

REGAR: Precipitació, infiltració, flux subterrani, connexió aqüífer-pou-llac-pressió 

atmosfèrica-nivell freàtic.  

Presentació  

(6a) P –Ensenya la maqueta segellada del grup A6, A7 i A14. P – Aleshores aquí el que ha 

passat és que ells van començar a regar, però que va passar? Que de seguida vam haver 

de tancar. Perquè, què us penseu que passa quan comencem a regar? 

(6a) Idees sobre el que passa quan es comença a regar. A1 – Que comença a passar 

aigua cap allà, com a molt s’omple fins a un punt, no tot i...  A9 – Depèn de l’aigua que 

hi posis, no?   

(2b)  A9 – Però aquí (al llac) no passa l’aigua, no? 

(3-6a) A5 – Sí, sí que arriba.  – Ah, sí, sí que passa perquè el plàstic no ho tapa tot. P – 

Ah! El plàstic no ho tapa tot, no? Vam posar el plàstic només en un tros. 

(6b) A4 – Però i l’aqüífer què és? P – Ah! L’aqüífer què és? A4 – És el canal aquest que 

va per aquí sota? P – És el canal aquest...bueno tot això serà solucionat amb la pràctica. 

Segona sessió.-Al laboratori. 
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(6b) A11 – Una conca què és?  P – Això serà solucionat amb la pràctica.  A11 – I com 

podem fer una conca? Jo no sé què és! P – Ah! Això està molt bé. Però ho hem 

d’aclarir? (li demanes a l’Elena) P2 – Jo ho deixaria, com que durarà molts dies la 

pràctica, deixaria un dia més. P – Deixa’t sorprendre. 

(2a) P – Aviam, fins quan haurem de regar? 

(1) A5 – Fins que es faci el llac? P – Fins que es faci el llac. Quan s’hagi fet el llac, 

m’aviseu i us diré què més s’ha de fer. 

(7b) A1 – Però això no és com el riu aquell que hi ha zones que passa per sobre, però 

després l’aigua passa per sota?  

Grups de treball al laboratori. 

A continuació s’inclouran els fragments relacionats amb les aigües subterrànies des del 

punt de vista natural. Primer trobarem fragments de tres grups que es troben al mateix 

moment de la pràctica i després trobarem una intervenció general a la conversa de la 

professora que determina que tots els grups que van ser-hi el primer dia conflueixin en 

la discussió sobre què determina que el nivell de l’aigua sigui el mateix a tot el muntatge 

(pressió atmosfèrica).  

A2 i A9  

(1) A2 – Començarem a regar al costat del pou. 

(3) P – Sí, sí, us explico. Vull que veieu que costa que s’ompli.  

(5) A2 – A dins el pou està mullat. P – A veure, a dins el pou està mullat? I després per la 

banda? A9 – Mira, mira! Aquí sí, aquí sí. P – Ah, aviam i aquí què està passant, què està 

passant aquí? A9 – Que està penetrant l’aigua (infiltració). P – Que està penetrant 

l’aigua. P – Molt bé! 

(6a) P – I això algú ho sap? Perquè, els materials com són per què penetri l’aigua? A2 – 

Permeables. P – Molt bé, permeables.  
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(1) Seguiu regant, seguiu regant... Marxa a un altre grup. 

(5) A9 – El pou s’està començant a omplir! A2 – Uala, que guai!! S’ha mullat! 

Màgicament! Bé, bé, molta molta!! (aigua). ) A2 – A nosaltres se’ns ha mullat ja això, 

se’ns ha mullat la sorra d’aquí. A9 – I el llac també. 

(2a) A9 – I si s’omple el pou, què? I si s’omple el pou? 

(5) P – Aviam Mirem-ho, mirem-ho! A2 – Mira, mira, aigua! A2 – Què guai!! A2 –ah! Què 

diver! A2 – Mira el pou! Està igual! A2 – Bé doncs, se’ns ha omplert el pou, i se’ns ha 

omplert el llac també bastant, i estan més o menys al mateix nivell el pou que l’aigua del 

llac. Seguim tirant-hi aigua i baixa per sota i puja en el llac i fa aquest aqüífer tan guai 

(sembla que cregui que l’aqüífer és el llac). 

(2a) A9 – Ha d’estar molt ple el llac? 

(1) P – Ja està bé. Ara hem de mirar com és el nivell que hi ha al pou respecte al del... 

(5)...A2 i A9 (a l’hora) – Igual que el del llac! (Elles ja ho havien observat pel seu compte 

abans quan no hi era la professora). 

(1) P (en general) –  Els que hagueu regat (es refereix a més de a A2 i A9 a A7 i A8 i a A5) 

mireu el nivell del pou com és respecte al nivell del llac.  

 (5) A2 – És quasi igual.   

(7b) A9 – És per allò dels vasos... (vol dir comunicants però no ho recorda) i mou les 

mans en forma d’U.  

 (1) P (insisteix a nivell general) – Mireu-vos-ho bé! (Continua després de les 

intervencions a la conversa d’A5, A7 i la professora).  
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A6 i A7 (A14 no hi és) 

Obren el muntatge i comencen a regar i costa que l’aigua arribi al llac. Observació amb 

la professora de la infiltració i de la connexió aqüífer-pou-llac. Veuen com l’aigua molt 

lentament arriba al llac.  

(5) A6 – El pou està sec. A7 – Bueno, però encara no hem regat gaire. Reguen. P – Mira, 

mira com està baixant! Veieu l’aigua com baixa? A7 – Sí. P – Vosaltres, mira, mira ja està 

moll això eh! A7 – Sí, sí. Mira com arriba l’aigua per allà. P – Aviam com arriba l’aigua? 

A7 – Arriba una mica pels costats, molt bé! 

(2b) P – Saps què passa? Que abans se’ns omplia abans. Per què? Ara com que tenim 

això així, que fa com de muralla, què passa? Abans se’ns omplia abans. Per què? 

(3) A6 – Perquè era una toallita. 

(2b) P – Sí, però la toallita com la teníem posada? La teníem posada a sota (de la terra 

vegetal).  

(5) A6 Alà! Si està pujant, està pujant! 

(5) A7 – Alé!! S’està omplint!! 

(3) P – Clar, llavors què passava? Quan plovia... A7 – Ah!, que de sobre (assenyala la 

zona de la terra vegetal) feia així (i continua fins al llac). I la professora diu: Clar!! .. ens 

interessa molt veure...  

(5) P – Mira, mira!! Ja està sortint!! Mira-la, mira-la!! Ja surt!! A7 – Podem enfocar aquí? 

P – Sí!! A7 – Mira como riego, mira mira, olé!! A7 segueix regant i A6 i A7 veuen com es 

va formant el llac. A6 – S’està omplint molt, eh!! (De cop l’aigua arriba més ràpid al llac i 

l’atenció dels alumnes es centra en observar com es va omplint el llac). Segueixen 

regant i la P marxa a un altre grup. 

A6 – Mira com ha pujat, P! 

P – Aviam el vostre? 
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En aquest moment P demana a tothom que miri el nivell de pou i del llac. 

A5 (A3 no hi és)  

(1) Rega lentament i a la terra, a la zona més allunyada del llac. A5 –Començarem a 

regar. Al cap d’una estona...Seguim regant. (La infiltració és lenta). 

(5) Mira, mira, ja s’està començant a omplir el pou! 

(6b) A5 – Tinc un dubte (es diu a ell mateix), si estem fent veure que plou no hauria de 

ploure al llac també?  Com el pou, jo no he vist pous tancats, els pous estan oberts.... 

(Pensa que si simulen que plou hauria de ploure a tot arreu i es pregunta perquè no 

coincideix el que fan amb el que passa a la natura i parla de regació artificial). 

Després ho pregunta a P. 

(6b) A5 – La cosa és, si estem fent veure que plou, no plouria també al llac? P – Molt 

bona pregunta. A5 – O en el pou? P – Per què no li fem ploure... En el pou sí. A5 – Ah, 

puc ruixar el pou? P – Pots ruixar el pou, sí. Té raó el Lluc perquè clar, en el pou també 

plou. Vol dir que no només plou a la terra però clar, tens raó, tu, al llac també hi plouria.  

(6a-6b) A5 – I això (assenyala l’aigua del llac) què és? Subterrani? P – Sí, ens interessa 

veure això!  

(5) A7 – Ja el té fet!! Mira!! Mira!! P – Mira, mira el llac,  quin llac té A5! A5 – I el pou té 

impureses P – I el pou té impureses? Què vol dir això? A5 – Que té sorra per aquí.  

En aquest moment la professora marxa i va al grup A2 i A7 i es produeixen les següents 

intervencions a la conversa, que ja s’han categoritzat abans. Es repeteixen per donar 

unitat al que passarà a continuació. 

(5)...A2 i A9 (a l’hora) – Igual que el del llac! (Elles ja ho havien observat pel seu compte 

abans quan no hi era la professora). 

(1) P (en general) –  Els que hagueu regat (es refereix a més de a A2 i A9 a A7 i A8 i a A5) 

mireu el nivell del pou com és respecte al nivell del llac.  
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(5) A2 – Ara és quasi igual.   

(7b) A9 – És per allò dels vasos... (vol dir comunicants però no ho recorda) i mou les 

mans en forma d’U. La professora no la sent, perquè la seva atenció es troba al grup 

general.  

(1) P (insisteix a nivell general) – Mireu-vos-ho bé!  

(5) A5 – Igual.  P  – Ha de ser igual! 

(7b) A5 – Igual, perquè la pressió atmosfèrica apreta als dos llocs! P  – molt bé, sí 

senyor!! 

La professora s’acosta a A5 i fa que els altres grups que estan a la conversa l’escoltin. 

(7b) A5 – Que aquí hi ha la pressió atmosfèrica a les dues bandes (assenyala la terra, i el 

pou per una banda i el llac per una altra) i hauria de pujar (l’aigua) a la mateixa alçada.  

Llavors la professora torna amb A2 i A9:  

(7b) A2 – Això passa per allò dels vasos...de... no sé com es diu (movent les mans format 

una U)... P (ara la sent) –  Sí, comunicants. És el que diu A5, no? De la pressió 

atmosfèrica, que la pressió atmosfèrica és la mateixa aquí (assenyala el llac), que aquí 

(assenyala el pou) i llavors, per tant ha d’estar a la mateixa alçada (mou la mà plana cap 

avall, representant la pressió atmosfèrica que hi ha sobre l’aigua). 

A1 i A8: 

També intervé a la conversa A9, que és del grup del costat. Està al costat d’A1, a la 

mateixa taula. 

(5) A1 – Val, doncs primer, el que hem dit: la sorra i la terra vegetal estaven molles, les 

pedres del pou no ho estan, i al llac la sorra està molla, però no hi ha aigua. I a la planta 

de moment no hi observem canvis. 
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(1) P2 – I què fareu ara? A1 – Ara anem a regar perquè s’ompli el llac i el pou P2 – 

Perquè s’ompli el llac i el pou? I a on regareu? A1 – A la terra vegetal (assenyala un lloc 

que a sota té paper film). 

(1) A9 – No, has de regar aquí perquè l’aigua passi. P2 – Per què has de regar aquí? A9 – 

M’ho ha dit la P. Perquè no hi ha plàstic i l’aigua passarà per aquí i arribarà. 

Reguen.  

(5) A1 – Home, de moment les pedres del pou continuen seques.  

(2a) P2 – I fins quan regareu? 

(1) A8 – Fins que s’ompli el llac. 

(2b) P2 – I el llac per on s’omplirà? Per l’aigua que esteu posant per aquesta part d’aquí 

o per aquella part d’allà? 

(3) A1 – Per la part... o sigui aquí hi té el paper film i l’aigua no passarà. El que passa és 

que això... 

(6b) ...al natural és un penya segat i ja està, per tant no hi ha paper film aquí. P2 – Això 

és un penya segat i ja està? Suposo que s’ha de mirar el tipus de materials que hi hagi, si 

són materials permeables, impermeables... Per tant, tu pots tenir alguna capa de 

material que sigui impermeable, no? 

(6a-6b) A1 – O sigui tenir una capa de roques que siguin impermeables i d’altres que 

siguin permeables, però llavors,  de com sigui la roca i tot això, llavors potser passaria i 

potser no, no? P2 – Suposo que després haureu d’explicar cada una de les coses que 

esteu utilitzant, què representen a la realitat 

(5) A1 i A8 – Oh! Mira, mira! A1 – Ui! Ara sí que comença a haver-hi molta... 

Segueixen regant. 

(2b) A1 – Però jo encara el que no entenc, és la planta. A8 – Jo tampoc. 
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(5) A8 – Ai mira! Ja es comença a veure l’aigua del pou!  A1 – Ah sí! A8 – I el llac també 

s’està començant a omplir! A1 – El pou s’ha omplert, i el llac una mica. 

(2a) A1 – A P: se’ns està omplint el pou, què hem de fer? P – Ah molt bé, que s’ompli, 

que s’ompli. 

(5) P2 – Ara el llac sembla que ja té aigua, no? A1 – I té coses rares...  

(3)...Però o sigui, això s’omplirà fins a aquest nivell de sorra? P2 – No ho se, què creieu 

vosaltres? 

(6a-7b) A1 – Això és com per exemple lo de les pressions, no? Fins que l’aigua no (mou 

les mans amunt i avall com si volgués indicar que l’aigua es mou en ser apretada des de 

dalt) arribi a la pressió ... P2 – Tu creus que fins que l’aigua arribi a la mateixa alçada, a 

la mateixa pressió que hi ha dintre del pou, o a nivell de terra? A quin nivell creus que 

serà?  Nivell de terra? A1 – Jo més o menys em penso que sí. A8 – Jo crec que quan la 

pressió arribi a la mateixa que l’aigua, o sigui que s’equilibrin. P2 –  O sigui quan arribi a 

la mateixa pressió que l’aigua que hi ha a la terra vegetal. Per tant vol dir que si algú es 

posés a nadar des de la terra vegetal podria entrar directament a l’aigua? L’aigua (del 

pou i l’aqüífer) arribarà al mateix nivell que la terra vegetal?  

En aquest moment s’està produint la intervenció general a la conversa de la professora 

en què diu en general. P –  Els que hagueu regat (es refereix a més de a A2 i A9 a A7 i A8 

i a A5) mireu el nivell del pou com és respecte al nivell del llac.  

A1, A8 i P2 segueixen amb la seva conversa. 

(7b) A1 – Però això de la pressió no és com en els pobles, quan hi ha un cisterna més 

elevada és perquè l’aigua baixi? Llavors potser no arribarà al mateix nivell perquè sinó 

no baixaria, però l’aigua del llac estarà una mica per sota del nivell  de... 

 (5) A1 (mira el muntatge i traça una línia amb el dit des de la terra cap al llac) – Està al 

mateix nivell (la línia de l’aigua).  

(1) P2 –  Gireu ara un moment i mireu el nivell del pou i el nivell de l’aigua del llac.  



 

 

25 

 

(5) A8 – És el mateix nivell. P2 – És el mateix nivell entre el pou i el llac, no? A8 – Sí. P2 – 

I és el mateix nivell que el de la terra vegetal? ) A1 – No. P2 – No. 

(6a-7b) A8 – No. És més o menys com osmosi, i l’aigua d’aquí apreta a l’aigua i la fa 

entrar aquí, i quan estiguin més o menys a la mateixa pressió doncs no s’omplirà més.  

(5) A1 – Però ara la terra ja s’està com inundant i ja és com si no filtrés o no pogués 

filtrar més. P2 – És com si no filtrés, no? A8 – Sí. 

(2a) P2 – Vale, això és interessant, no? Perquè l’aigua del llac està arribant gairebé al 

mateix nivell que a on? A8 – Que la terra vegetal. P2 – Que la terra vegetal. 

(2a) P2 – Aquestes noies diuen que estan regant tant que la terra vegetal ja no filtra. 

(1) P – Doncs aleshores no regueu més, perquè sinó sabeu què passa? Si la terra es 

queda molt molla, que és el que us ha passat a vosaltres i és una llàstima que no us ho 

he dit abans, aleshores es floreix, i després fa una pudor... O sigui no s’havia de regar 

tant, no passa res, no passa res. Ara vosaltres el que sí que vull que veieu és com és el 

nivell del llac i com és el nivell del pou. 

(5) A8 – Igual. P – Això veieu que és igual, no? Que és el que ens ha dit A5, perquè per 

què ho ha dit A5 que era igual això? (La professora no s’ha adonat que A1 i A8 no eren a 

la conversa general anterior). A1 – Per la pressió, no? P – Per la pressió, no? La pressió 

atmosfèrica.  

 A1 i A8: paper film 

(2b) A8 – Perquè serveix el paper film? P – Perquè serveix el paper film?  

(4) El paper film abans no hi era, és nou de l’any passat, i ens ha fet una cosa molt 

important: quan no hi havia el paper film, quan regàvem, què passava amb això d’aquí 

sobre? Que quan regàvem aquí sobre, arrossegava tot això i què passava? Que queia al 

llac?  
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(6a) I al llac, us ho vaig explicar l’altre dia, els bacteris què feien? S’alimentaven no? I 

llavors què passava?  A8 – Que desprenien gas. P – Clar, desprenien gas, embrutaven 

l’aigua... Llavors ens queda molt més neta l’aigua des que ho fem així. I a mi se’m va 

acudir l’altre dia, que l’últim dia, just abans d’acabar, li tirarem una miqueta de terra 

vegetal i o deixarem dos o tres dies 

(6b) A8 – O sigui, que no representa.... P – Simplement representa un penya-segat de 

material dur, d’alguna manera.  

(3) A8 – Impermeable. P – Impermeable, exacte. O sigui el que fa és evitar una cosa que 

ja ho estudiarem que es diu escolament superficial: quan plou l’aigua s’escola per sobre, 

i el que ens fa això (el paper film) ens frena l’escolament superficial. 

UNITAT 2: AIGÜES SUBTERRÀNIES (antropogènic) 

Unitat 2a: sobreexplotació. 

Segona sessió 

A2 i A9:  

(1) P – Vale doncs ara anem a fer una cosa que es diu Sobreexplotar.  

(7b) Què deu ser sobreexplotar el pou? A2 – Treure-li més aigua de la que regenera. P – 

Molt bé!...  

(2a) ...I amb quina cosa, que hi ha sobre de la taula...? A9 – Amb una xeringa. P – Amb 

una xeringa.  

(1) P –Doncs agafeu una xeringa i un pot i em sobreexploteu... 

(2a) A9 – Només el pou? P – Aviam, perquè podem sobreexplotar el que no és el pou? 

A9 – Això (el llac). 

(3) P – Vale, però sobreexplotar el llac en quin sentit? Començaràs a treure aigua a “lo 

bestia” no, no? Què és el que se sobreexplota? A9 – El pou. P – El pou. 
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(1) P – Aneu fent fins que s’assequi. Comencen a treure aigua del pou. 

(2b) A2 –P, podem fer una marca...? (P és amb A1 i A8_Aquesta intervenció s’indica 

després també  en relació a les activitats d’aquest grup). 

(6a) P – Sí, molt bé, molt bé!! A2 diu de fer una marca per veure on ha arribat això: Mira 

A2, ho tinc preparat aquí per fer una marca (vol dir una etiqueta per posar on arriba el 

nivell de l’aigua i escriure nivell freàtic), A2 fa una marca per veure on havia arribat. Això 

es diu nivell freàtic, és el nivell on arriba l’aigua, vale? 

(2a) A1 – Què hem de fer A2? 

(1) A2 – Posar una marca on està ara l’aigua i veure després quan vas sobreexplotant 

com va baixant. 

(2a) A1 – O sigui, quan tinguis la marca aquí, què has de fer? Agafar una xeringa i...?  

(1) A2 – Treure aigua del pou i llavors baixarà. A1 – Ah!! 

(2b) A9 – Vols un boli A2? A2 –Però què hem de posar? 

(1) A2 (consulta el dossier) –  Posa nivell...aqüífer...freàtic...o com es digui. O sigui, nivell 

freàtic posa (vol dir al dossier). 

(5) A2 – Mira, és que aquí ja n’hi ha una (feta un altre curs). A9 – La trec, vale? Vale! 

(1) A2 i A9 Treuen la marca anterior i en fan una de nova.  A2 – (A la marca hi posen una 

etiqueta) No ho enganxis (encara). Poso (escriu) nivell freàtic. Ara posem la pegatina del 

nivell freàtic de l’aqüífer i ara traurem aigua... 

(5) A9 – Diu sobreexplotar el pou (llegeix del dossier). A2 – Sobreexplotació! (treu 

aigua). 

Treuen més aigua amb la xeringa. 

(5) A2 – Uaaallaaa!! A9 – Toma sobreexplotació! 
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(2a) A9 – Torno a sobreexplotar? 

(5) A9 – Ostres, torna a pujar molt ràpid, eh!! (Vol dir que el pou es torna  a omplir) A2 –  

S’està quedant amb tu! A9 –  S’està quedant amb mi, eh! Li trec i torna a pujar!! A2 –  

Quanta, no? A9 –  Mira, mira, jo n’he tret molta, eh!! És que torna a pujar, A9 –  Guai!! 

A2 –  El pou aquest vol que en parem, eh!! Jo li vaig traient i... A9 –  Estava fins aquí el 

nivell d’aigua? (Un altre grup mira el pot on hi ha l’aigua que han tret). A2 –  A veure 

nosaltres? Ostres!! A9 – Ja, ja!! A2 –  Sí! Uauu!! Encara n’hi queda!! ...Ja no en puc 

treure més... 

(2a) A2 –  Esperem un rato, no? A9 –  Espera, faig l’última xupada! 

(2a) A2 –  Aquesta aigua l’hem de guardar? P –  Aquesta aigua la fem servir a vegades 

per fer una pràctica que fem la depuració, però com falten uns dies potser millor que la 

llancem (a fora al bosc). 

(1) P –  Aneu fent fins que ... A9 –  s’assequi del tot.  

(6b) Si ara la fiquem al llac (aquesta aigua) també sortiria per aquí, oi? (la P marxa i no la 

sent). 

(1) A9 – Més... 

(7b) (Se sent soroll de xuclar l’aigua. S’ha anat sentint tota l’estona, però com ara queda 

poca aigua, se sent més fort, com passa quan estàs acabant de beure líquid d’un got 

amb una canyeta i entra aire). A2 –  Sembla que estiguis bevent un batut!! Aquí (i 

repeteix el soroll)!! Això és que has sobreexplotat massa!! 

(5) És que mola molt, perquè  si mires aquí va fent...i torna a fer el soroll (com es una 

gravació de veu no se sap què està mirant exactament)...i va xuclant tota l’aigua. 

(7b) A2 –  Realment no penses per què no para? A9 –  Sí, perquè està al buit i no hi ha 

res que l’apreti (relació amb la pressió atmosfèrica). 
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Continua a les converses que tenen amb A1 i A8 en relació al paper de la planta a 

l’experiment. 

P és amb A6 i A7 i ve A5. Sobreexplotar. 

(2b) A5 – He acabat de regar. Què faig després de regar?  

(1) P – Ara has de sobreexplotar. Vosaltres també, diu a A6 i A7. Ara el que aneu a fer és 

sobreexplotar el pou... A6 –Ah el pou! P –....és a dir, anem a què? A5 – Treure l’aigua del 

pou. P – Treure l’aigua. A6  – Treure l’aigua amb unes xeringues. P – Aquí teniu uns pots 

per posar l’aigua. A6 – A sobreexplotar el pou. Som-hi! Agafem un pot! Fins que 

s’assequi el llac (repeteix el que ha dit P a P2). 

(5) A6 – Què bruta (l’aigua)!!  

(5) A5 – (Va al lloc i treu aigua del pou) Observem que en explotar el pou, l’aigua del llac 

també es redueix. Crida a la professora. P – Digues A5 – Que crec que quan trec aigua 

del pou també es treu aigua d’aquí (llac). P – Aviam, prova-ho això. A5 – Has vist? S’està 

reduint.  

(6a) P – Sí, no? Què està passant? A5 – Que al treure aigua del pou s’està igualant, el 

pou es redueix al mateix temps que això (assenyala l’aigua del llac). P – Molt bé, molt 

bé! 

(2b) A5 – Buidem el pou completament? P – Sí. 

(5) A6 (sent el que diu A5) – Ah!! És veritat!! A7 – Mira, el pou s’ha assecat! A6 – El pou 

s’ha assecat i el llac també. A7 – Sobreexplotant el pou s’ha assecat i el llac!! (A6 segueix 

traient aigua del pou). A7 – Uale!!  

(1) Ja està, està ja no hi ha més aigua!!  

(5) (Se sent un soroll que indica que encara surt aigua i un soroll d’aire que surt de la 

xeringa). A7 – És que hi havia aire a dintre (en relació al soroll).  
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(2a) A7 – Ja està? No hi ha més aigua? A6 – No sé! P, ja està ja no podem sobreexplotar 

més! 

(1) Espereu-vos un segon, un segon! Vale! 

Quan A5, A6 i A7 han tret tota l’aigua del pou van cap a on hi ha A1, A2, A8 i A9 i 

s’afegeixen a la conversa sobre la planta iniciada per P2 que li diu a P que A1 i A8 

s’estan qüestionant quin és el paper de la planta a l’experiment. Continua al final dels 

fragments de sobreexplotació a l’apartat de la conversa sobre el paper de la planta. 

Sobreexplotar A1 i A8/A2 i A9. Nivell freàtic. 

(1) Vale, ara el que anem a fer és el mateix que estan fent A2 i A9. Aleshores ara el que 

han de fer P2 és sobreexplotar el pou. 

(1) P – Aneu fent fins que s’assequi. Comencen a treure aigua del pou. 

(2a) A2 –P, podem fer una marca...? (P és amb A1 i A8, com s’h adit abans). 

(3) P – Sí, molt bé, molt bé!! A2 diu de fer una marca per veure on ha arribat això: Mira 

A2, ho tinc preparat aquí per fer una marca (vol dir un retolador permanent), A2 fa una 

marca per veure on havia arribat. Això es diu nivell freàtic, és el nivell on arriba l’aigua, 

vale? 

Sobreexploten. 

(5) A8 – Baixa?  A2 – Sí, sí que ha baixat l’aigua. 

(2a) P2 – Fins quan sobreexploten P? 

(1) P – Fins que s’assequi el llac. 

(5) A2 – (al cap d’una estona) Ja s’ha buidat. P2 – Ja s’ha buidat? A8 – Sí. A8 – Ja està. 

També s’ha assecat la terra vegetal A1 – També la sorra ha anat omplint els forats... 

(3)...perquè quan vam posar la grava i després la sorra, la sorra va omplir una mica els 

forats que hi havia entre la grava, però al ficar-hi l’aigua, encara ha baixat més la sorra 
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per omplir tots els forats que estaven buits, i ara potser inclús el nivell de la sorra ha 

baixat una miqueta.  

(2a) P2 – Respecte com ho havíeu posat al començament, no? Vale, i ara què heu de 

fer?  

 

 

Tercera sessió. Sobreexplotar. 

A4,  A10  i A12 (no ho havien fet el dia anterior, perquè van muntar la maqueta) 

 

(1) P – Ara ja està molt ben regat. Valen doncs ara ja poden sobreexplotar. Necessiten 

un pot, per ficar l’aigua que treuen, vale? 

(2a) A10 – La trec del pou? P – Del pou, sí, sí, perquè estem sobreexplotant el pou.  

(1) P – Doncs aleshores, ara aneu a sobreexplotar.  

(6a) Què passarà quan sobreexploteu? A10 – Quan traguem l’aigua d’aquí (pou), també 

baixarà el nivell del llac. P – Vale molt bé i això per què serà? A10 – Doncs no ho se. A4? 

(A4 mira i no diu res). P – Sabeu perquè serà o no? Va, venga, penseu una mica!!... 

(Miren el muntatge) Bueno després torno.  

Criden a P al cap d’una estona. 

(6a) P – Va digueu, què heu descobert? Va!. A10 – Doncs perquè el pou i el llac (mou la 

ma endavant i endarrera des del llac al pou estan comunicats per “creiem” el que és 

l’aqüífer. P – Molt bé, molt bé!! A10 – Llavors per això si traiem l’aigua del pou, el nivell 

de l’aigua del llac també disminuirà. 

(6b) P – Clar, això és el que passa a vegades, que hi ha rius secs, i tu fas un forat i hi 

trobes aigua a sota, perquè clar, l’aigua va baixant i està per sota. I a vegades surt 

l’aigua per una font, però al riu no hi ha aigua, això també ho parlarem.  

(1) A12 – Ara estem procedint a la sobreexplotació del nostre pou, traient 

aproximadament uns 60 mil·lilitres d’aigua del pou i abocant-los en un vas de 

precipitats, i... 

Tercera sessió.-Al laboratori. 
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(5) El que estem observant és que el nivell freàtic (6b) està disminuint molt, després de 

la marca que havíem fet abans d’extreure l’aigua del pou. S’observa clarament. S’ha 

acabat l’aigua del pou, i el nivell freàtic ha disminuït tant que ja ni es veu.  A10 – Ha 

desaparegut el llac. Doncs bé, a mesura que anàvem traient l’aigua del pou amb la 

xeringa, hem observat que l’aigua del llac ha disminuït, fins i tot, ha arribat a 

desaparèixer.  

 

A3, A11 i A14 (no ho havien fet el dia anterior, perquè van muntar la maqueta) 

(2a) A11 – Fins quin punt hem de treure aigua? Ho fan i criden a la P. 

(2a) P – Vosaltres què esteu fent ara? (1) A11 – Extraient aigua del pou i veient com 

baixa el nivell del llac. A2 – Fins que no pugueu més. A11 – Hem d’extreure fins que no 

puguem treure més? 

(5) P – O sigui vosaltres ara heu vist que traient aigua això s’ha baixat. Això ho veieu, 

no? A3, 11 i A14 (assenyalen l’aigua del muntatge) – Sí. P – Això ho veieu, eh! O no? A3, 

11 i A14  – Sí, sí. 

(6a) P – I això per què és? Per què passa això? 

(6a) A11 – Perquè absorbeix... perquè estan connectades, no? Mou la mà endavant i 

endarrera. I l’aigua es filtra (mou la mà en forma de ziga-zaga, com si l’aigua passés 

entre els materials). P – Estan connectades, molt bé. L’aigua es va filtrant perquè estan 

connectades i si tu estires per un lloc...  

(1) P – Aleshores jo sobreexplotaria una mica més i llavors torneu a regar fins que 

s’ompli  i llavors ja salinitzeu.  

(5) A3 – Però no hi ha gaire cosa aquí (vol dir aigua). A11 – No, no, sí que sortirà... 

(1) P – Sí, sí, proveu-ho!! 

(2a) P – Sí, sí, proveu-ho, perquè si tu ara tornes a regar, què passarà si tornes a regar?  

(3) A3 –  S’anirà omplint. Es filtrarà i ...P – Clar, i anirà fent què?. La xeringa fa un soroll i 

tots riuen. P marxa. 

 

 

 
Quarta sessió. A classe. 
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Sobreexplotar. Posada en comú. 

Estan tots al voltant d’una taula asseguts i uns quants en una segona fila amb cadires de 

braç. 

(1) Doncs ens saltem la pàgina 9 i anem a la pàgina 10 que va ser quan vam 

sobreexplotar. 

(6a) P – Què va passar quan vam sobreexplotar? Llegeix: Cal extreure aigua del pou amb 

la xeringa fins que el llac s’assequi. Amb aquesta acció estem simulant la 

sobreexplotació d’un aqüífer. Comencem ja a saber no, què és un aqüífer? Què és un 

aqüífer? A1 – És com un llac. A8 – Un dipòsit d’aigua P – És un dipòsit d’aigua ... natural. 

Què més? A? – Que va per sota terra. P – Que va per sota terra. A2 – Això, que l’aigua li 

arriba per sota terra. P – L’aigua li arriba per sota terra, molt bé. A4 – Que comunica dos 

espais. P – Que comunica amb altres zones, molt bé, molt bé. A1 – Si les roques són 

semipermeables o permeables. P – Molt bé, molt bé, si les roques són semipermeables 

o permeables. A2 – Que les de sota de l’aqüífer seran impermeables  

(2b-6a) P – Vale, perquè, què representa la base de l’ampolla? A8 – Roques. A2 – La 

impermeable. P – La roca impermeable de sota. Clar, quan hi ha una font (que això la 

setmana que ve farem una pràctica que es diu fem una font...), resulta que quan arriba 

a la roca impermeable, què fa l’aigua? No pot seguir baixant i surt, no? I fa una font. 

Això està clar. Bueno veig que ja comenceu a saber coses. 

(7b) Aleshores, què voldrà dir sobreexplotació? Aquí en aquest requadret apuntem. A13 

– Sobrepassarà... P – Que es gasta més del que es produeix, exactament. Que estem 

anant a més ritme de la regeneració que té. Com, com? A12 – Que no és renovable. P – 

Que no és renovable, sí senyor. Quan sobreexplotem alguna cosa, quan sobreexplotrem 

algun recurs, doncs el convertim en no renovable. Per sobreexplotar el que vam fer va 

ser xuclar amb la xeringa, treure el màxim d’aigua possible. 

(6a) Llavors l’altra pregunta diu: expliqueu perquè en sobreexplotar s’ha assecat el llac. 

A8 – A la realitat si buides el pou, també es buida el llac? P – Aviam, a la realitat, si 

buides el pou també es buida el llac, pregunta A8? A1 – Clar, home, seria, o sigui, no 

tant ràpid. P – No tant ràpid. A5 – Que hi ha coses que treuen aigua molt ràpid!! A2 – 

Però nomes hi ha una regeneració (vol dir que l’aigua només es regenera per la pluja). 
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(7a) A1 – Ah, com les aigües termals? P – Una cosa semblant, sí, sí.  

(7a) A6 – Que si una cosa molt petita com un pou, ho compares amb un llac, que poder 

és no se quantes vegades més gran, la pressió actua més allà i... P – La pressió actua 

més allà? A5 – No, actuen per igual. P – Actua igual. A6 – En el pou també puja per les 

parets, perquè com que és més petit puja més. A5 – No. A13 – El nivel es el mismo. A5 – 

El que passarà és que aniràs traient aigua del pou i mai se t’acabarà perquè estaràs 

buidant la del llac, i sempre estarà al mateix nivell.  P – Sí, sí,  A2 – En aquí no hi ha res 

que es regenerés, en canvi en un pou pot arribar més aigua de rius. P – Clar, i quan es 

regenerarà també? Quan què? A6 – Quan plou. P – Quan plogui..., clar per 

sobreexplotar, (teniu raó vosaltres), amb un sol pou...clar nosaltres ho estem fent 

exagerat. Amb un sol pou no sobreexplotaràs. Però clar, si en fas molts en una zona... 

(7a) Això va passar a la Tablas de Daimiel, algú sap on estan les Tablas de Daimiel? Estan 

per Ciudad Real, em sembla que és. I és un lloc que ara ja s’ha regenerat molt aquest 

any perquè ha plogut molt. És un lloc que jo hi vaig anar perquè hi ha molts ocellets i a 

mi els ocellets m’agraden molt i quan arribo allà com que estava tot sec, no hi havia res. 

I a sobre és un lloc que el Guadiana, (jo quan era petita estudiaves una cosa que es 

deien los Ojos del Guadiana), que representa que el Guadiana, sortia, s’amagava, i 

tornava a sortir. I jo vaig allà a l’ informació turística i dic: “perdone, los Ojos del 

Guadiana? I em diu, si hace tiempo que ya no están. Ya no sale el Guadiana por aquí, ya 

solo sale por aquí y ya está.” I per què no sale? Perquè havien sobreexplotat i què havia 

passat? Que el nivell de l’aigua de l’aqüífer havia baixat. I llavors va passar una cosa 

semblant allò que vam parlar... 

(7b)....del permafrost, com que allà hi ha molta torba, se’ls hi estava cremant la torba.  

(7a) I van tenir la gran sort que l’any passat va ploure molt i va apagar aquells incendis, i 

va tornar a regenerar l’aqüífer (va anar entrant l’aigua, entrant l’aigua...). 

 

 

Unitat 2b: falca salina i intrusió marina. 

 

 
Tercera sessió.-Al laboratori. 
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Salinització.-Presentació general sobre la salinització.  

(1) P – Vale, aviam, què heu de fer vosaltres? Ara el que fareu serà: dues coses, serà 

agafar aigua del pou, i agafar aigua del… (A A6 li cau una de les peces del conductímetre 

i la P ho agafa i ho porta a la seva taula). P – D’això (conductímetre) només en tenim un 

i s’ha de cuidar. Farem una cosa, mirar la salinització ho farem aquí, que serà el millor i 

jo em quedaré més tranquil·la. Vosaltres m’heu de portar una mostra del vostre pou i 

una mostra del vostre mar, i compararem la salinitat de l’un i l’altre i veurem si ha 

arribat.  

(2a) Si no ha arribat què farem? Ho deixarem així fins el proper dia, vale? I aleshores 

mirarem el proper dia si ha arribat. Segons l’hora que sigui podeu començar a 

contaminar, però sobretot contamineu poquet. El proper dia ja us deixaré salinitzar de 

manera béstia i contaminar de manera béstia.  

A6 i A7. 

(2b) A7 – Quan posem la sal al llac, la sal aconseguirà arribar fins al pou?  

(3) P – Això és el que hem de saber. O sigui, hem de saber si sense sobreexplotar arriba.  

(1) O sigui la cosa ara seria: ara farem la prova sense sobreexplotar. Si veiem que no 

arriba, què farem llavors? Sobreexplotarem per veure si realment arriba o no arriba. 

(1) A7 – Anem a comprovar que el pou s’ha salinitzat. P – Millor el pou primer 

(comproven la salinització de l’aigua)  

(5) P – El pou té una mica de salinitat (1,75mS), però en té molt poca. P – Mira això és el 

mar, 8 mS. A6 – Molt salat.  

(1) P – Doncs ara això us ho apunteu.  

(5) Era 1’75 mS i 8 mS.  

(1) Ara sobreexploteu una mica (P ha canviat d’idea i decideix dobreexplotar avui) i 

torneu a agafar aigua del pou. A7 – Com? P – Sobreexploteu el pou una mica i torneu a 

agafar una mica d’aigua del pou per veure si s’ha salinitzat. A7 – Aveure que m’ho 

apunto, era 1,75 mS el pou i el mar 8 mS. 

A2 i A9. 

(1) P – ara vosaltres ja podeu salinitzar si voleu. A2 – Doncs salinitzem.  

(2a) A2 – Li tirem així a lo bèstia?  
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(1) P – Sí, li tireu sal així tal qual. A2 – Anem a salinitzar el lla...l’aqüífer.  

Salinitzen el llac.  

(2a) Hem de tirar molta sal, P? (Al mateix moment A11 crida a P i ella hi va, ja que està 

molt a prop. No sent a ). 

(5)  – S’ha fet una capa de sal. Ala!! 

(1) A2 – Barregem una mica, potser...mira amb el boli...amb la cullera... 

(2a) A9 – Tirem més sal? A2 – Sí, una mica. 

(1) A2 – (La posa) Doncs ja prou. Remeno, vale? 

(2a) A9 – Fem primer del pou i després del mar? 

(1) P – Sí,  primer del pou i després del mar. P explica com han de prendre les mesures. 

-Miren la salinitat del pou i del llac- 

(5) P – Aquest 3,73 mS d’on és? A2 i A9 – Del pou. 

(3) P – És a dir que el pou ja està una mica salinitzat, una mica (han posat molta sal). 

Aviam allà, passem a la del mar.  

(5) P – 8 mS.  

(3) Vale què vol dir, que teniu el mar, com és lògic, molt més salat que el vostre pou. 

Ara sobreexploteu una mica i torneu... A2 – Ja ho hem sobreexplotat P – Això ja heu 

sobreexplotat la segona vegada quan estava salat? A2 – Hem tret bastant aigua P – Ai, 

ara no entenc res. O sigui la idea era que vosaltres havíeu de posar sal en el llac i no fer 

res. I agafar una mostra de cada. A2 i  – Sí  P – Doncs ja està, de moment no heu 

sobreexplotat. A2 – Hem tret molta aigua. P – Què vols dir? A9 – Ens ha quedat molt 

poca aigua (a la maqueta) P – Ah! Perquè només havíeu de treure una mica d’aigua del 

pou. Ah! Doncs per això us ha sortit ja una mica salat. A9 – És que sinó no en teníem 

prou per prendre la mesura (tenen una garrafa petita). P – Vale doncs com que 

vosaltres ja heu vist una mica què passa (amb la salinitat), podeu tornar a regar i 

contaminar pel proper dia, a veure què passa. 

Apunten les dades de la salinitat al dossier. -Tornen a regar per omplir d’aigua el 

muntatge i tanquen sense contaminar, perquè no tenen temps. 

(2a) A2 – P, ara contaminem o tanquem? P – Quina hora és? A2 –És gairebé l’hora.  

(1) P –Doncs tanqueu, ja contaminareu el proper dia. (En general) Segelleu-ho bé! 
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A1 i A8.  

(2a) P – Digues A1. A1 – O sigui, l’únic que s’ha de fer és agafar sal, tirar-la allà i ja? Ni 

remanar ni res?  P – I ja està.  

(1) Si vols remanar remenes perquè es dissolgui, sí, sí.  

Posen la sal. 

(5) Miren la salinitat de l’aigua del pou i del llac. P – Vale, perfecte, mira el vostre, què 

us dona? A1 – 0,39 mS.  

(6a) P – Hi ha aigua destil·lada en el vostre pou, està per beure aquest aigua eh! És a dir 

que molt bé. Això què vol dir? Que el vostre pou no està gens contaminat per 

salinització. A1 – I aquesta (la del llac, que ara és el mar) sí. P – Ara ho veurem, aquesta, 

molt bé, molt bé, vosaltres heu salat menys, perfecte. O sigui hem vist que la vostra que 

està menys salada no ha arribat tant. Val, doncs ara sobreexploteu i torneu a mirar.  

 

Sisena sessió.-Al laboratori. 

Salinització i contaminació (general) 

(1) P – Aviam, m’escolteu tots un moment si us plau? Aviam, què s’ha de fer? Primer 

mirar com està tot i explicar-li a la gravadora, vale? I després s’ha d’agafar una mostra 

de l’aigua del pou, la poseu en uns pots que he deixat per aquí sobre, i li poseu el nom i 

jo us aniré cridant i aniré mirant si s’ha salinitzat o no. I llavors, mentrestant anem fent 

això de la salinitat ja podeu contaminar. Per contaminar hi ha els colorants, vale? Heu 

de decidir si voleu contaminar el llac o voleu contaminar la terra, vale? I ho feu i mireu 

què passa. Però abans de fer-ho penseu què aneu a fer, i això ho teniu a la pàgina 11, 

vale? A la pàgina 11 us diu “la contaminació i la intrusió marina”. Vale doncs ja podeu 

començar. 

A2 i A9: Miren la conductivitat de l’aigua: 

(5) A9 – L’altre dia teníem 3,70m S, al pou així que sí que ha arribat. P – Ha arribat 

bastant.  

(6a) Clar el que passa és que al xuclar vosaltres d’alguna manera heu sobreexplotat, 

però d’alguna manera hem de treure la mostra.... És que hem fet una cosa que no hi 
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hem pensat i no l’hem fet bé, que el que hagués estat bé hagués sigut ficar directament 

el conductímetre al pou per veure si havia arribat, perquè ara d’alguna manera hem 

sobreexplotat.  

(5) A9 – 7,34 mS (conductivitat d’avui del pou). 

 

A5 i A3: 

Els ha sortit més salada l’aigua del pou que la del mar. 

(6a) P – Sabeu què passa? Com que l’aigua amb sal és mes densa, està més a sota i és el 

que diu A5, com que nosaltres al xuclar, hem xuclat primer la de la base, per això està 

més salat el pou que el mar.  

(6b) I això és el que passa al mar, l’aigua més densa està a sota, és xuclada i entra dins 

els pous i els salinitza, i els deixa inútils, que és el que està passant al Prat del Llobregat, 

per exemple. Al Prat del Llobregat abans hi havia tot de pagesos, tot allò eren camps, 

ara n’hi ha poquets ja, aleshores clar, aquella gent tenia uns pous per regar els seus 

camps. Què ha passat? Han començat a posar indústries, han començat a posar tot de 

coses i llavors es van sobreexplotar els pous i aleshores es van salinitzar. I ara els estan 

recuperant, els estan regant i ficant aigua perquè es netegin i es tornin a desalinitzar. 

(5) O sigui, el que ens ha passat a nosaltres, què ens ha passat A5? A5 – Que el pou s’ha 

quedat més salat. P – El pou s’ha quedat més salat. 

(6a) A5 – Perquè quan vaig tirar la sal, tota la sal va baixar a la terra, i va quedar tot lo 

de sota blanc, i al sobreexplotar el pou, tota aquesta sal es va quedar xuclada cap al 

pou. P – Exactament.  A5 – I com que hem extret l’aigua del pou des de dalt, el que 

estava més salat era a sota. P – Clar, perquè és més densa, no? La sal és més densa i 

s’ha quedat a sota. A14 – El pou està més salat que el llac? P – Sí, el pou està més salat 

que el llac, perquè com que ell li va tirar, i no és un mar que tingui moviment d’onades 

ni res, precisament .... 

(6b) .....en aquestes zones de costa com que l’aigua d’alguns llocs està més quieta, en 

aquests llocs on està quieta l’aigua salada es queda a baix,.... 

(6a)... i aleshores clar, ens ha sortit més salat el pou que no pas el llac. 
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A2 i A9: Salinització. 

(2a) A9 – I això que diu intrusió marina?  

(6a) P – Intrusió marina és això que estem explicant ara d’A5, és aquest fet. Ells el que 

han fet ha sigut han explotat el pou i els hi ha sortit més salada l’aigua del pou que la del 

llac, perquè, què va passar? Van posar molta sal, aquesta sal s’ha dipositat a baix 

perquè l’aigua salada és més densa i aleshores han xuclat. A9 – Ah! I han agafat la de 

sota P – I la intrusió marina és això, en els pous, de les zones costaneres, quan 

sobreexploten, llavors arriba la sal. 

 

 

 

Després de veure el bosc inundat. Relació de la pràctica amb el bosc inundat.  

Es troben tots asseguts a terra en rotllana a prop de la zona on hi ha el Mur Geològic. 

P demana als alumnes qus s’imaginin que enlloc de ser una zona de l’Amazònia és una 

zona de manglars i A1 i A8 expliquen què són els manglars. Llavors... 

 

P - ...La pràctica que hem estat fent. Aviam si trobeu què té a veure. Vale? Comencen a 

explicar la A8 i la A1, intenteu pensar en què ... 

(6b) A8 – Els manglars és un ecosistema que solen viure en zones tropicals o 

equatorials, per tant, fa molta calor i hi ha molta humitat perquè hi ha molta evaporació 

i transpiració de les plantes.  

(5) P – Val, us heu fixat? Les fulles de les plantes són molt grans, hi havia una humitat 

brutal. Heu vist la diferència de temperatura entre aquí dins i allà? I la diferència 

d’humitat també? I la mida de les plantes?  

(6b) Com diu la A8 hi ha molta transpiració. 

(7a) I aquests manglars on estan sobretot? A8 – En desembocadures de rius.. P – O sigui 

a prop del mar, vale? Què més? A8 – Hi ha molta diversitat d’espècies, de plantes... 

(5) P – Heu vist quins animals tant grossos?  

(7a) P – Són zones tropicals, equatorials... I llavors l’aigua com és dolça o salada? A1 – És 

més salada, però és un entremig. Hi ha com una espècie de capa que xoca l’aigua dolça 

Excursió CosmoCaixa 
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amb l’aigua salada, i per les diferents densitats no es barreja. I és molt important, 

perquè és un gran ecosistema on tant es troben espècies que estan adaptades a viure 

en ambients hal·lòfils, com espècies que estan adaptades a viure en ambients d’aigua 

dolça. P – Exacte, o sigui que tenim les dues coses. I després, passa una cosa també, ... 

(6a-6b) P –... què li va passar a en A5 en el seu aqüífer, que l’aigua salada és més densa i 

queda per sota, per tant, a les zones de sota hi ha més espècies que es diuen eurialines, 

que estan en llocs on hi ha salinitat, i en altres ja són espècies d’aigua dolça.  

(7b) Quina importància té des del punt de vista semblant al de la posidònia? A8 – Ah sí, 

que protegeix de tornados, de tempestes... P – Quan hi va haver el tsunami, hi havia 

hotels que havien mantingut l’estructura del manglar, llavors aquests hotels no es van 

destruir, perquè les plantes van aguantar. En canvi en els llocs on havien destruir el 

manglar, l’onada va entrar molt més a dintre. Tenen una funció importantíssima. Els 

arbres que hem vist que feien aquelles arrels, aguanten moltíssim el terra. Aleshores, 

referent al que vam fer l’altre dia, l’aigua dolça fa com una barrera, i per tant no hi ha 

un gradient. A mi em va agradar molt l’altre dia una cosa que va dir la A1, diu “és que es 

fa com una termoclina”, en aquest cas és una haloclina. Quan no hi ha aquesta 

separació és quan hi ha un gradient. Què passa quan hi ha un gradient?  A14 – Hi ha una 

diferència. P – Hi ha una diferència de què? A14 – D’alguna cosa. P – D’alguna cosa, no? 

De temperatura, de pressió, de salinitat... I quan hi ha un gradient què passa? Hi ha un 

canvi com?  A7 – Progressiu. P – Hi ha un gradient progressiu, un canvi gradual. O sigui 

hi ha un canvi gradual i sempre va de què a què? A7 – De més a menys. P – De més 

concentrat o de més pressió a menys, vale? O sigui hi ha casos en que hi ha gradients i 

llavors hi ha moviment, i hi ha casos en que hi ha clines, termoclina, haloclina, i 

aleshores què passa? Hi ha separació, no hi ha barreja. Són com? A14 – Aliens. P – Són 

com aliens l’un de l’altre, recordeu que l’aigua es comporta com si fos una altra cosa, 

...què li passava al xurro aquell que sortia del corrent del pacífic? Que travessava l’altre 

aigua i pujava, l’aigua que era més densa que ell no?      

 

Unitat 2c: contaminació (vertits líquids) 

 
Sisena sessió.- Al laboratori. 
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Contaminació. 

General 

(1) P – Aviam, m’escolteu tots un moment si us plau? Per contaminar hi ha els colorants, 

vale? Heu de decidir si voleu contaminar el llac o voleu contaminar la terra, vale? I ho 

feu i mireu què passa. Però abans de fer-ho penseu què aneu a fer, i això ho teniu a la 

pàgina 11, vale? A la pàgina 11 us diu “la contaminació i la intrusió A4ina”. Doncs ja 

podeu començar. 

 

A2 i A9. 

(1) A9 – Anem a contaminar. Què contaminem el llac o la terra? A9 – Primer 

contaminem la terra (colorant verd). No arriba, no? A2 – En tirem més. A9 – Agafem un 

altre colorant i contaminem el llac (colorant rosa) A9 – Anem a contaminar el llac, el 

verd no ha fet res. A9 – Esperem una estona i si no fa res sobreexplotem. P – Vosaltres 

què heu fet aquí? 

(6a) A9 – Nosaltres hem tirat a la terra un contaminant verd i al llac el vermell.  P – I el 

verd no ha arribat? A9 – No.  A9 – Hem contaminat la terra i el llac, i no arriba al pou ni 

el de la terra arriba al llac. Contesten les preguntes del dossier. 

 

A7 i A14:  

(2a) A14 – Quan n’hem de tirar de colorant? P – Això ho heu de decidir vosaltres. 

(1) A14 – Tirem-lo a la terra, aviam si arriba. Aquí (al dossier) t’ho pregunta, creus que 

arribarà o no arribarà?  

(6a) A7 – Si hem posat el contaminant a la terra, hauríem de regar perquè arribes mes 

ràpid o no? P – Això ho heu de pensar vosaltres. Abans de contaminar heu de penar bé 

què voleu fer. Perquè clar, si reguem quin problema hi haurà? A7 – Que arribarà 

també... 

P – Bueno, penseu, penseu, penseu abans de fer-ho. 

(1) A7 – Hem tirat directament el contaminant blau a sobre la terra, no sabem si posar-

hi aigua perquè llavors es dissol i potser estarà menys concentrat i no serà igual el 
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contaminant així que ho deixem així i a la propera sessió ja ho mirarem.  A14 – Ja, però 

és com si tu tens la terra, l’has contaminat i llavors després plou. A7 – Ja, però llavors 

estarà menys concentrat i potser no es veu. A14 – Ja, però no ho hem barrejat 

directament. A7 – Ja, però arribarà igual, arribarà més tard, però arribarà. 

(5) A7 a P – Nosaltres l’hem tirat a la terra i no arriba. P – Sí, pot ser, pot ser . A14 –No 

és immediat. P – Clar, exacte, exacte, no pot ser immediat. El que s’ha de veure és que 

realment no arriba tant fàcilment. És una cosa que és lenta, o sigui tu pots contaminar 

aquí i aleshores no arriba allà. Algun any ho hem deixat dos o tres dies i no ha arribat, ni 

d’aquí a aquí, ni d’aquí a aquí. 

(2a) A7 – I el pou també s’ha de contaminar? 

(3) P – Clar, exacte, o sigui que això és una cosa lenta, i és de un dia, i un altre dia, i un 

altre dia, clar perquè si la contaminació fos tan bèstia, immediatament tot estaria 

contaminat.  

(1) O sigui vosaltres heu vist que contaminant poquet no arriba, doncs aleshores 

intenteu contaminar una miqueta més, i una altra cosa que es pot fer també, els que 

heu contaminat el llac, podeu sobreexplotar el llac, aviam si arriba, o sigui que es poden 

anar fent proves. Proveu que fa. Si no ho aconseguiu contaminar, voldrà dir que la terra 

ho ha absorbit i no arriba, doncs això pot ser, pot ser que es contamini la terra i no 

arribi al llac, o també pot ser que es contamini el llac i no arribi a la terra, clar és que 

depèn de moltes variables 

(2a) A14 – Amb un altre colorant diferent. 

(1) P – Clar, agafeu un altre colorant. Però, no, no, jo ara el que faria és del mateix 

colorant que heu fet servir, tireu-ne una mica més aviam què fa. A7 – Valle P – O 

després fins i tot, en podeu agafar un altre i veure si va al revés. 

(6a) A7 – O sigui si ho fiquem directe al pou, que està com més avall, no arribarà abans 

aquí? P – Pot ser que sí, pot ser que passi, sí. Perquè clar, el pou diguéssim està 

connectat d’una manera més directa, perquè aquí tens la terra vegetal que fa com un 

primera parada...  

(1) Tornen a contaminar A7 – El posarem al pou per veure si arriba abans al llac, o al 

revés. 
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A7 – Sobreexplotarem el llac. A14 – Però per què vols sobreexplotar el llac? A7 – Perquè 

així arribarà aban.s A7 – El vermell no ha arribat eh. A14 – Bueno, encara l’hem de tirar. 

Reguen 

(5) A7 a P – Mira ens ha arribat des del pou fins al llac. El blau era de la terra i el vermell 

que l’havíem posat al pou. A14 – Ha arribat a tot arreu P – Què ha passat aviam? A14 – 

El blau estava a la terra. P – Ah! I ja ha arribat. D’aquí cap allà, no?  A7 – No, al revés, 

d’aquí cap aquí. 

(1) P – Jo al vostre no hi faria res més, perquè ens servirà per comparar (li fa una foto). 

(5) A7 – Mira, ara es veu molt bé. Ara es veu perfecte. A7 a P – Es veu molt bé el vermell 

ara. 

 

A5 i A3:  

Tenen un aiguamoll 

(6a) A3 – És que aquí si hi tirem colorant trigarà molt a arribar. A5 – Sí.  A3 – O primer 

sobreexplotem això a veure què passa. A5 – Poder, si xuclem d’aquí s’anirà avall i puja 

Sobreexploten  

(5) A5 – L’aigua del mar no baixa. És com si hi hagués un tap. Ah! No, no, ara comença. 

A3 – Hem sobreexplotat el pou i al final s’ha tornat blau (ha arribat). A3 – P, hem 

sobreexplotat el pou i al final el colorant ... P – Ha arribat, no?  

(6a) A5 – P, i al sobreexplotar el pou, la terra també surt perjudicada. P – Home, clar, 

clar! A5 – Perquè li treus tota l’aigua. P – Clar, clar, molt bé, molt bé. A5 – Perquè abans 

aquí hi havia un aiguamoll i ara està tot sec P – Vale, o sigui que hem eixugat la terra, 

molt bé. 

(6a) P – Però és més fàcil que arribi la contaminació de la terra al llac, que del llac a la 

terra. Això ho veieu? Això es veu clar, eh! A9 – Però, per què és més difícil? (que la 

contaminació passi del llac a la terra) P – Per què és més difícil? No ho sé perquè és més 

difícil....Però segurament, jo crec que sí que és més difícil que passi d’aquí (llac) a aquí 

(terra), que d’aquí (terra) a aquí (llac). Clar, aquí què passa? (a la terra): aquí fa glu-glu-

glu i passa, ja té els camins fets...(a favor de gravetat). 
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A1 i A8:  

(2b) A1 – Però el contaminant es tira sense dissoldre ni res? 

(6a) P – Aviam, si el tirem sense dissoldre, quin avantatge té? A1 – Que llavors ho 

veurem clarament... P – Aviam, si el tirem dissolt, què passarà? A1 – Que no estarà tant 

concentrat. P – Que no estarà tant concentrat.  

(1) Proveu-ho, uns més dissolt i els altres sense, aviam què passa.  

(6a-7b) A1 – Això del contaminant és interessant perquè si fiquem el contaminant a llac, 

llavors, per l’efecte natural hi ha d’haver termoclina (7b), això que vol dir, que el 

contaminant es quedarà a la superfície del llac, per tant, perquè el contaminant arribés 

al pou hauria de ploure o que hi hagués un canvi de temperatures. 

(5) A8 – És que mira, hi ha una ratlla. Veus? No baixa més. 

(6a) A1 – Ja. La cosa és que ara l’aigua, o sigui si no plou o no se sobreexploten el pou o 

el llac, no hi ha moviment d’aigües.  Però P, si amb això del contaminant, al llac hi ha 

l’efecte de la termoclina (7b), això vol dir que el contaminant es quedarà a la superfície 

del llac, i perquè passés d’una banda a l’altra hauria d’haver algun fenomen extern com 

pluja o no sé, un canvi de temperatures o algo, perquè hi hagués moviment.  

(5) P – O sigui tu, el que estàs veient és que tu ho has ficat aquí i no està arribant. Això 

passa sempre. Costa molt, molt, que arribi del llac a la terra. 

(6a) A10 – I si ho tires a la terra i plou? P – Clar, el problema sabeu quin és? Que si li 

tireu a la terra li heu de tirar d’un color diferent, que sinó no ho veureu. Ara hem vist 

que del llac no arriba al pou. Ara tirem a la terra aviam si arriba al llac, però ha de ser 

d’un altre color. 

(2a) A8 – Ara hem de sobreexplotar el llac, no? 

(5) A1 – A8!! El pou!! Està vermell!! A8 – Ai és veritat! P – Què us passa a vosaltres? A8 

– El pou està vermell ja.  P – El pou està vermell? 

(6a) A8 – Però de la terra eh! P – Com de la terra? Aviam explica’m A1 – Hem 

contaminat el llac i a la terra, amb diferent color P – Ah, vale. I què ha passat? A8 – La 

terra amb vermell i el llac amb verd, i el pou ja està una mica vermell. P – Ah molt bé! 

Elles han contaminat la terra amb vermell i el llac amb verd i la contaminació de la terra 

ja ha arribat al pou.  A1 – Hi ha més vermell a l’aqüífer. 
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(6a) A1 – Però és que nosaltres no volem sobreexplotar perquè estàs induint a que 

passi, jo el que vull veure és si ell sol, natural passa.  A1 – Nosaltres per efecte natural, 

sense haver sobreexplotat el pou ni haver regat, ell llac s’ha tenyit al tirar colorant a la 

terra vermell. A8 – Doncs potser el colorant s’expandeix, i al final acabarà arribant aquí, 

perquè aquí també hi ha aigua, i com que s’expandeix... A1 – O sigui jo entenc que el 

colorant de la terra, com que tu el tires a la terra, baixa. Però aquí, el colorant, al llac, 

s’ha quedat a la superfície. A8 – Però si t’hi fixes aquí també hi ha una mica de verd. A1 

– O sigui estàs dient que el colorant acabarà baixant. A8 – I suposo que arribarà al pou, 

perquè el colorant...no ho se. És un líquid i ocupa el volum de l’aigua... 

 

A4, A10 i A12:  

(1) P dóna instruccions de com contaminar. A4 – Però has dit que hem de contaminar el 

llac o el pou? P – No, primer heu d’agafar... A4 – Sí, la mostra. P – Vale, i llavors heu de 

decidir vosaltres si voleu contaminar el llac o contaminar la terra. 

A4 – Ah la terra! P – Això està a la pàgina 11 que primer hi ha la contaminació i després 

hi ha la intrusió marina.  

Contaminen. Reguen una mica més per tenir més aigua. 

(1) A10 – Estem regant la terra. Hem agafat una mostra del pou i ara contaminarem, no 

sabem si la terra o el llac.  A12 – Terra o llac? Va, el llac.  Contaminen. 

(5) A12 – I ara què passa? A10 – Res. A4 – Li hem tirat colorant vermell a la terra i 

colorant blau al llac i cap dels dos arriba al pou, però clar no és un procés immediat. 

Però clar, no hi havia gaire colorant vermell, s’ha acabat. A10 – (al cap de molta estona) 

Mira, mira el pou ja està vermell i el colorant l’hem tirat a la terra. 

 

A11:  

(6a) A11 – Si regues (vol dir quan poses el colorant)... P – Aviam, si regues, quin 

problema passarà?...  A11 – (No se sent). P – Exacte, si regues, que faràs amb la 

concentració? ... A11 – Es diluirà. P – Exactament, és a dir que es diluirà, no? I al diluir-lo 

estarà menys concentrat el colorant i què passarà llavors? Que no arribarà tant 

fàcilment. Clar, quan més diluïda és la contaminació, menys efecte té.  
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(7b) És el d’aquests dies de l’anticicló, que és el que va dir l’altre dia a la televisió el del 

temps: ara no és que la contaminació no hi sigui, és que ara es repartirà. 

Contamina juntament amb A7. 

(1) A11 – Hem contaminat la terra.  

(5) Esperem, no passa res. Provarem de posar més colorant. A11 a P – Mira si t’hi fixes 

es veuen com taques petites blaves. P – Ah sí, sí, ja ho veig. O sigui que ja ha arribat la 

contaminació. 

 

(6a) P – El que ha passat, us explico: que elles van contaminar el llac i no s’ha 

contaminat el pou, i van contaminar el pou i no s’ha contaminat el llac. Però per aquí 

sota (la terra vegetal) sí que es veu que està entrant. Veureu que està vermell el llac, 

però el pou no està vermell, però aquí a baix sí que s’ha quedat una mica vermell, 

perquè per sota està passant la contaminació, que a la llarga arribaria, i si 

sobreexplotéssim, llavors què passaria? Que llavors arribaria més ràpid.  És a dir que la 

terra fa una barrera, (elles ho tenen contaminat des de fa dies i encara no ha arribat) 

però en el moment que tu sobreexplotes, trenques la barrera (i per això va més ràpid). 

 

UNITAT TEMÀTICA 3: evapotranspiració 

 

 

 (1) P –Veieu que hi ha una planteta a la pàgina 5 (mira el dossier). Veieu que hi ha una 

ampolla tallada semblant a les que vam fer servir per als icebergs, però més petitona. 

Llavors cal agafar una planteta, posar-la a dintre i aleshores l’ensorrarem aquí (indica la 

zona on hi haurà terra vegetal). Llavors va a buscar les ampolles tallades...  les heu de 

tallar o buscar-ne de mida que càpiguen al vostre muntatge  i heu d’agafar unes heures 

d’aquí a fora (del pati). Agafarem un trosset d’heura el posarem dins l’ampolla i farem 

que surti, veieu com està aquí (indica els dibuixos i fotografies del dossier), així que surti 

per sota i per sobre.   I això ho col·locarem també aquí dintre. Mireu a la pàgina 4, veieu 

el pou (diuen que sí), la planteta queda com a la dreta del pou, a la lletra A. A la lletra A 

Primera sessió: presentació de la pràctica 
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poseu la planteta. I llavors la taparem amb paper film (envolta amb la mà el lloc on ha 

d’anar el aper film) i amb una goma (encercla l’ampolla amb el dit) i l’ensorrarem aquí 

(fa veure que la posa al muntatge).  

(2b) P – Per què la taparem amb paper film? A algú se li acut? 

Recordem que la planta està aïllada del sòl i tapada amb paper film per tal de portar a la  

inferència que les gotes de condensació que es formen al paper film (quan està al sol) 

provenen de l’aigua agafada per les arrels i que surt pels estomes durant el procés de 

transpiració. 

(3) Idees dels alumnes (A1, A5 i A6) sobre el fet que la planta estigui tapada, 

relacionades amb gasos i protecció. També efecte d’hivernacle (tapat). No ho 

relacionen amb transpiració. 

A5 – Perquè no s’ofegui P – Perquè no s’ofegui? A4 – Perquè no li caiguin coses a sobre 

P – Perquè no li caiguin coses a sobre? A1 – Tot el contrari P – Tot el contrari? A1 – Per 

veure si fa oxigen, o no. P – Per veure si fa oxigen? A6 – Per l’efecte hivernacle. 

Després d’una pregunta d’A4 (2a) la P aclareix una mica més el muntatge per destacar 

com es posa la planta (1).  

(2a) A4 – Però esta ensorrada per sota? 

(1) P – Ella està posada aquí (assenyala dins la maqueta), està posadeta aquí, tapada 

amb un paper film. 

(3) Idees dels alumnes (A4 i A7) sobre la relació de la planta amb l’aigua del terra 

(connexió aigua_aqüífer-planta). No ho relacionen amb transpiració. 

A7 – Per veure si li arriba l’aigua per sota. A4 – Per veure si li arriba l’aigua. P – Per 

veure si li arriba l’aigua per sota? 

(1) Noves explicacions sobre implementació del disseny (com queda aïllada la planta del 

sol i de l’aire). 
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P – De fet els anys que ho havíem fet perfecte li posàvem una làmina de plàstic aquí 

(assenyala la base de l’ampolla on cal posar la planta). Assenyala el dossier. No se si 

veieu ben bé com va. La ficàvem així perquè no toqués a terra diguéssim. Perquè 

estigués aïllada la planteta del terra quan reguem.  

(3) Explicacions de les idees del disseny (P). 

(2b) Per què... què volem veure? Silenci. Algú se li acut què volem veure? A1 – Si... P – El 

que heu dit no és. 

(3) Nova hipòtesi d’A1 sobre el que es vol veure. Relacionada amb la llum. A1 – Si la llum 

traspassa.. P – Si la llum traspassa? 

(2a) Pregunta sobre el muntatge: la llum i la planta. A4 – La planteta rep llum per dalt? P 

– Sí, sí, la planteta rep llum per dalt. 

(3) Noves idees d’A1, A4, A6 i A8 sobre el que es vol veure. Relacionades amb la nutrició 

(si pot viure, nutrients) i el vapor d’aigua, sense relacionar-lo amb la transpiració. 

A1 – Doncs llavors si pot viure o no. P – Sí, sí, això seria una cosa, si pot viure o no. A8 – 

Els nutrients P – Els nutrients? A6 – Si pot agafar el vapor d’aigua de l’aire? P – Si pot 

agafar el vapor d’aigua de l’aire? 

(2a) Pregunta sobre el muntatge: confirmació que està tapada. 

A4 – Però està tapada, no? P – Està tapada... 

(3) Noves idees d’A1 i A6 sobre el que es vol veure. Relacionades amb la nutrició 

(fotosíntesi) i els gasos relacionats (inferència). No ho relacionen amb transpiració. 

A6 – Per això mateix, el que té ella a dins si ho pot agafar. A1 – Si ella mateixa pot fer la 

fotosíntesi...sense... P – Però com ho mesuraríem? Això es podria mirar, però nosaltres 

ho podríem mirar? No, veig que no, tranquils, tranquils. “Todo llegará”, “todo llegará”. 

(1) Bé doncs comencem a l’acció, que és “lo” nostre. 
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Totes les idees es troben allunyades del procés que es vol reproduir, la transpiració. La 

professora veu que els alumnes no tenen prou dades per entendre què es vol 

representar amb la planta i decideix començar el muntatge. 

 

 

Presentació 

(6a) A9 – Però la planta s’ha mort, no? P – Per què s’ha mort? A9 – No ho sé, no li vam 

tirar aigua. A2 – No li vam tirar res. P – No li vam tirar res, i amb un dia es mor? A2 –  Sí, 

sí!!  

(1) Bueno doncs mireu-la aviam si fa cara de morta. 

(6a) A4 – Però la vam tallar. P – La vau tallar, però la vau ficar a terra, no? A9  –  Però no 

té aigua. A1 – Te nutrients i té aigua, perquè l’han regat. P – No elles no la van regar. A1 

– Llavors potser està morta. 

(1) P – Doncs ara mirarem si està morta i m’ho dieu. 

2.-Paper de la planta al muntatge. 

Paper de la planta al muntatge.  A1, A2, A8 i A9: 

(5) P2 La planta està igual, oi? 

(2a-3-6a) A1 – Jo és que això de la planta no ho entenc... O sigui si està tapada per dalt i 

per baix, l’única diferència que veig amb les altres és que aquesta... o sigui hi ha 

ampolles que les hem deixat a la ombra i ampolles que les hem deixat al sol, o sigui és la 

única variable que hi ha.  – No, però per sota la planta està així i la planta toca la sorra. 

No, no no, només està tapada per aquí (per sobre), però aquí té contacte amb la sorra, 

amb la terra i l’aigua A1 – Ah! Vale!  

(6a-6b) O sigui la cosa està en què si sobreexplotes el pou, asseques la terra. A8 – I fas 

malbé les plantes.  A2 – Canvies el sòl. A1 – I si a sobre està a l’ombra, llavors no té ni 

Segona sessió.-Al laboratori. 
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nutrients... A2 – Però si està a l’ombra té més aigua. A1 – Però a l’ombra tampoc pot fer 

la fotosíntesi. 

 (2b) A1 (pregunta a A2 i A9) –  Heu observat algo a la planta? A9 – No.  Per què? Que 

s’haurà assecat o algo? 

(5) A1 –  Està igual. A9 –  Home, ara la terra està com més seca, no? A2 –  Sí. 

(2b) A2 –  Ara li puc tirar aigua altre cop?  A9 –  No. 

(5) A9  – Li ha passat alguna cosa a la nostra planta? 

(2b) A1 (es gira cap a ella) –  Jo això de la planta no ho entenc. A2 –  Jo tampoc!  

(2b) P2 – P, que aquestes noies tenen un dubte! P (s’hi acosta) – Quin dubte teniu? Que 

no sabem quin paper fa la planta a l’experiment? 

P crida a tothom que ha acabat de sobreexplotar. Són a la conversa amb P, A1, A2, A5 

A6, A7, A8 i . 

Paper de la planta al muntatge.  A1, A2, A8 i A9 amb A5 A6 i A7:  

(2b) P (diu a tothom que està al mateix moment de la pràctica)– A1 i A8 estaven fent 

una pregunta. Quina pregunta teníeu? A1 – Que nosaltres no enteníem quin paper feia 

la planta en l’experiment? Perquè jo tenia la idea que per sota també estava tapat. Però 

elles m’han dit: no, no si no ho vas tapar. Ai! És veritat. I l’A2 ha dit com que 

sobreexplotàvem el pou i el llac també hem vist que aquesta terra s’assecava, perquè 

clar si tu treus aigua i llavors l’aigua que hi havia a la terra també tira cap a baix. Llavors 

la terra que és on hi ha els nutrients s’asseca. Clar, llavors si la terra s’asseca llavors no 

té aigua ni nutrients per xuclar. 

(3-6a) P – Aviam, la cosa és... P – Oi, si tenim una experta aquí. Moment. Ara la veu de la 

ciència els hi parlarà. Enfoca. A8 que riu. P – Aquesta planta, perquè la devem haver 

posat aquí? Aviam...  A2 – Ah! (Mira als altres). P1 – Va, que té a veure amb el seu TREC. 

Va digues. A1 – Li acosta la gravadora i les dues somriuen. També li acosta la gravadora 
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a l’A2 o l’. A8 – No ho sé... Mira... P – Va, jo t’ajudo, jo t’ajudo. Aviam, la planta l’hem 

tapat, i us vaig dir molt que no li caigués aigua a sobre perquè el que jo vull veure és .... 

què vull veure... si es fan què? A1 – Oxigen? P – Jo com ho sabré si es fa oxigen? A1 – Si 

es fa més gran el plàstic. A5 – Si s’omple lo tapat. P – El què? A si s’infla? Home! Potser 

tanta cosa no veurem eh! No, no, aviam, això té a veure amb una cosa que, la veritat, 

no us vull dir molt perquè com que resulta que l’altre dia no vam tenir temps que us 

quedés tancat i ben segellat i no hem vist la diferència entre el sol i l’ombra, no hem 

acabat d’entendre què representa la planta aquí. Per tant... A1 – Si es fan gotetes... P – 

Si es fan gotetes!! Sí senyora.  – Gotetes P – Si es fan gotetes!! Vull veure. A1 – Si hi ha 

condensació. P – Si hi ha condensació!! A5 – Per això no s’ha de mullar? P – Per això no 

s’ha de mullar, per veure si les gotetes les ha fet la planta. I aquestes gotetes que farà la 

planta? De què són? Enfoca A8. A8 – D’aigua. P – D’aigua que ha vingut de... Tots – De 

la terra, de baix. P – I ha sortit per... 

(7b_connexió Treball de recerca) A8 – Els estomes!! P – Els estomes. 

(6a) P – I si ha sortit pels estomes, ha vingut de terra i ha passat per tota la planta i ha 

sortit pels estomes, vale? Això té un nom! A1 – Ah! Eh A8! P – L’A8 ho sap, però 

vosaltres ho hauríeu de saber també. És de biologia. A5 – La fotosíntesi? P – La 

fotosíntesi vale... però no és de la fotosíntesi això. No és de la fotosíntesi. A8 – Ah, del 

terra. P – L’aigua del terra puja per la planta, l’aigua surt pels estomes i llavors què 

passa exactament? Quin procés és aquest? A1 – La fase fosca, no? P – Que no té res a 

veure amb la fotosíntesi. A7 – Quan ja s’han repartit els nutrients per tota la planta 

llavors, doncs, el que queda. P – Ah! Mira nos ha sobrado este agua... A2 – D’on surt 

l’aigua... P – Sí! A2 – L’aigua puja. A6 – Ah!! Això és lo que fan les canyes que va pujant 

l’aigua per la... A2 – Per capil·laritat.   P – L’aigua puja per capil·laritat i també, perquè 

surt pels estomes? “Això” ho arrossega no? Però com es diu aquest procés pel qual la 

planta treu aigua pels estomes? A1 – Evaporació... A6 – Suar... P – Suar “en plan” planta 

és.... P – Suar! Evaporació!  A7 – La transpiració? P – Molt bé, molt bé! Enfoca a A7 que 

riu. Diga-ho, diga-ho!  A7 – La transpiració. P – Molt bé. Això puja punts, eh.  A7 – 
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Gràcies! Riuen. P – Ha fet la transpiració. A6 – Riu. Transpiració, transpiració, 

transpiració. Ho dic si puja punts. 

Consideracions finals, per tothom i per acabar la sessió. 

(1) P – Ara el que jo voldria és que tornéssim a regar i llavors ho tapéssiu molt ben 

segellat i llavors si que en deixareu la meitat a l’ombra i la meitat al sol i dilluns veurem 

què ha passat, perquè dilluns també farem pràctiques. 

 

 

Unitat temàtica 3.-Condensació diferencial, muntatges sol i ombra.  

Posada en comú prèvia a les activitats pràctiques.  

(5) A1 i A8 porten el muntatge que estava a l’ombra. A1 – P, a la planta hi ha 

condensació! P – Uahh!! A7 – En el nostre també. P – Què ha passat? Aviam que es veu 

aquí?  

(1) P – Porteu aquí tothom “les coses”. Sense obrir-ho, si us plau, sense obrir-ho tothom 

mira el seu (cada grup seu al seu lloc amb el seu muntatge) i direm... Mireu la pregunta 

que fa (al dossier)... Fa una pregunta aquí que diu: observeu els muntatges del sol i de 

l’ombra, pàgina 7. Compareu-los. Comenteu què ha passat i anoteu unes frases del que 

ha estat més significatiu de la conversa. Ara en parlem. Aviam, cadascú ens dirà... 

(5)...què ha passat al sostre del seu muntatge. Diem primer si està al sol o a l’ombra i 

què li ha passat al sostre. Assenyala grup. A4, A11, A12, que es troben  la primera fila. 

Anem per ordre. Què ha passat en el sostre? A10 – És que no ho veig. P – L’A10 diu: és 

que no ho veig. Què és el que has de veure? 

(1) A12 – El nostre ha estat una mica al sol i una mica a l’ombra. 

(5) P – Però que hi veieu al sostre? A11 – Assenyala. Ah! Què hi ha... A4 – Gotetes! P – 

Hi ha gotetes.  

(6a) A12 – S’ha condensat. P – S’ha condensat, s’ha condensat. A4 – S’ha evaporat. 

Tercera sessió.-Al laboratori. 
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(5) A2 – Els nostres (mira el seu i el dels alumnes A1 i A8) els dos tenen gotetes. P – Ah 

sí, sí, després li farem una foto al vostre. De moment ara sense obrir (observem). Ells ho 

tenien al sol i al sostre se’ls hi ha condensat. 

(2a) P (a A2 i ) – Vosaltres on ho teníeu? A2 – Al sol. 

(5) P – Al sol i també s’ha condensat. 

(2a) P (a A1 i A8) – I vosaltres? Què ha passat al vostre? 

(5) A1 i A8 a l’hora – A l’ombra i s’ha condensat. P – A l’ombra i s’ha condensat!!  

(3) Això no hauria d’haver passat. 

(5) A8 – Però només... A2 – Mira això P, només és per aquí, i ho assenyala. P – Només és 

per una banda!  

(3) Vale, perquè pot ser que fos la banda que està més cap allà que li entrés una mica 

de llum allà, encara que sigui “de canto”, eh. Espera perquè això és important, eh! 

(5) P (va cap a A6, A7 i A14) –. La que més m’agrada a mi és aquesta. És la “gran 

condensación”. Després ens ho venim a mirar.  

(2b) Vostès què tenen?  

(3) Tenim un mar de núvols. 

(2b) P (va cap a A5 i A3) – I a vosaltres què us ha passat? 

(5) A5 i A3 – S’ha condensat una mica. 

(2a) P – I el vostre? (A11 i A13, que avui no hi és)  A11 – No. P – Ah! Perfecte, perfecte  

(1) A14. Aquest és el que està més bé del que jo volia. Els que estan a l’ombra haurien 

d’haver quedat així, com el de l’A14. Mireu, mireu quina diferència. El porta cap  on hi 

ha el muntatge del grup A6, A7 i A10 i el posa al costat. Veniu un segon a mirar la 

diferència. Tots van a veure-ho. 

Posada en comú prèvia a les activitats pràctiques Muntatges sol i ombra – condensació.  

(5) P – Aviam aquí nosaltres en tenim una que estava a l’ombra que no està condensada 

i una que estava al sol que està molt condensada. Després discutirem les parcials. Però 

fixeu-vos que aquesta està molt, molt, molt, molt, molt. En canvi, la vostra, A12, què li 

passava a la vostra, la d’allà (també estava al sol)? Està totalment condensada?  A12 – 

No. 

(2b) P – Perquè no estava posada al mateix lloc potser, no?  



 

 

54 

 

(2a) A12 – No, n’hi havia alguna altra més allà? P – N’hi havia tres allà.  Quina és l’altra 

del sol? A2 i  – La nostra. P – I què li ha passat a la vostra, també s’ha condensat 

bastant? A2 i  – Sí 

(6a) P – Les de l’ombra és la primera vegada a la vida que se’m condensen! És massa! 

Aleshores, pot ser que hagi fet molt sol aquest cap de setmana (i queden unes escletxes 

a  les cortines per on entra el sol) i una mica s’hagi condensat allà...  perquè s’han 

condensat menys (vol dir les de l’ombra), tothom ho veu. I les que ha estat perfecte 

quina és, la d’A11 i A13, perquè quan va tocar el timbre, com estàveu vosaltres?  

(2a) Què estàveu fent? A11 – Posant-ho.  P – Estàveu acabant-ho. Vale? (Va tocar el 

timbre i no ho van posar al lloc i la professora els va dir que ho deixessin que era l’hora 

del pati i que ja ho posaria ella). 

(3) Què va passar? Resulta que va venir un que estava castigat de tutoria i li dic agafa 

això i porta-m’ho. I què va fer? Enlloc de portar-ho així (vol dir pla), ho va girar i ho va 

posar cap per amunt. I diu cau aigua!  –Per això s’ha inundat tant. P –Sí...I llavors li vaig 

dir això s’ha d’arreglar, i el vaig tenir aquí mitja hora arreglant-t’ho, traient amb la 

cullera el que havia caigut al llac i llavors ho vam eixugar, molt ben eixugat, (abans de 

segellar) i a més a més va ser el que es va quedar més cap aquí que és on no li arribava 

gens de llum.  

(2b) Llavors la pregunta és, per què els que estan a la ombra no tenen gotetes, o tenen 

menys gotetes,  que els que estaven al sol (als llocs que arribava llum)? 

(6a) Tots  – Perquè al sol s’evapora l’aigua. P – Perquè el sol evapora l’aigua, molt bé i 

què passa llavors? A1 – Què hi ha condensació. P – Què hi ha condensació? Per què? A1 

– Quan es refreda. P – Quan es refreda? A10 – Perquè està tancat. P – Perquè esta 

tancat. A6  – Punt de rosada. P – Punt de rosada. A7 – Perquè fa la transpiració la 

planta. P – Perquè fa la transpiració la planta, no. A7 – Bueno, però aquí sí (es refereix al 

paper film de la planta).  P – Sí, però no estem parlant d’això, estem parlant d’això, ja hi 

arribarem. Com que ho va fer tant bé ella. Sí, sí, això ho tinc guardat per després, que 

tens raó. Però això ve després. No, estem parlant d’això.  
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(6b) P – . Això, que representa el sostre? Què simula el sostre? A7 – Un hivernacle. P – 

Un hivernacle? A8 – Els arbres. P – Els arbres? A6 – Tota l’atmosfera. P – El? A6 – Tota 

l’atmosfera. P – Tota l’atmosfera, sí senyors, això són els nuvolets de l’atmosfera.  

(6b) I què representa el plàstic (del sostre de la garrafa)? A5 – La capa d’ozó.P – No, .... 

(7b)....per què no representa la capa d’ozó? Per què la capa d’ozó on és? A5 – A la 

troposfera. P – A la troposfera no. Tots els altres – A l’estratosfera. P – No, capa d’ozó 

no, això ho tallarem, perquè direm no aprenen res aquests nens. No, aviam, això son els 

núvols... A8 – Entre l’estratosfera i... P – Sí, però què representa aquest plàstic? A10 – El 

límit dels núvols P – Bueno ho deixem aquí, no, no ho han encertat encara, però ho 

deixem aquí.  

(6a) Vale, molt bé, doncs ara què haureu de fer? És a dir, el que està al sol s’ha evaporat 

més, a l’aixecar-se, i algú m’ha dit s’ha refredat. Però ben bé, s’ha refredat? Va penseu 

una mica. Què és el que li ha fet refredar? A1 i A8 – El plàstic. P – El plàstic, molt bé, el 

contacte amb la superfície i al refredar-se què ha passat?  i A2 – S’ha condensat.  P – 

S’ha condensat, per què? A2 – Les partícules s’han ajuntat. P – Les partícules s’han 

ajuntat,molt bé molt bé, i aleshores s’ha condensat. Vale, molt bé. Ho deixem aquí. 

Encara no sabem ben bé què representa el plàstic, eh, encara no ho sabem.  

(1) Vale doncs ara què s’ha de fer? Ara s’ha d’aixecar la tapa, netejar-la bé. Bueno, 

apuntem això. Veieu aquí diu, “posada en comú: observem els muntatges al sol i a 

l’ombra, comenteu què ha passat. Anoteu dues frases del que creieu que ha estat més 

significatiu”. 

(1) Això (vol dir les marques d’on arriba l’aigua) pel proper dia ho feu. Oh sigui, vaig a dir 

el que s’ha de fer: primer, s’ha d’obrir, netejar les gotetes aquestes, bueno apuntar-vos-

ho, apuntar-vos-ho eh! Si us han sortit gotetes, si us ha sortit condensació, si no us ha 

sortit... Vale? perquè jo em sembla que diria que en algun lloc ho tinc apuntat. Sí, mira 

ho tinc apuntat aquí. A la pàgina 3. Veieu que diu La vostra conca estava al sol o a 

l’ombra? Hi havia signes de condensació? Si n’hi havia, lloc. Procés que ha produït la 

condensació. Llavors diu: traieu la cinta adhesiva i obriu la tapa. Eixugueu-la si te 
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gotetes. Traieu el paper film que cobreix la planta. Indiqueu si hi havia gotetes. Anoteu-

ho. Vale? Llavors ens faltaria això que diu A7, les gotetes aquestes..  

(2b) Per què la vam tapar la planta?  

(6a) Perquè les gotetes que es formen a la tapa, en el plàstic, en el paper film de la 

planta què són aquestes gotetes? A7 – De l’aigua de la transpiració.  P – De l’aigua de la 

transpiració, que ens ho va dir A7  l’altre dia.  

(6a) D’on surt aquesta aigua de la transpiració? A8 – Del terra. P – Del terra, humit? A7 

– Dels estomes A8 – Dels estomes (li ha dit A1).  P – A1 et xiva.. dels estomes, dels 

estomes.  

Unitat temàtica 3: evaporació i transpiració. 

A6 i A7:  

(5) P – Aviam digues, què ha passat? A7 – Que s’ha condensat tant el paper film (de 

sobre de la planta) com l’interior de les parets del pou. P – Ah! Molt bé! Què bé es veu! 

Això no ens havia passat cap any!! 

(6a) Clar aquesta condensació d’aquí (de l’interior del pou), sabeu de què és? Perquè hi 

teníeu tanta aigua...Hi ha dos tipus de condensació: aquesta (la de la planta) de què és? 

A7 – De la transpiració. P – De la transpiració que tu deies. I en canvi aquesta (de 

l’interior de les parets del pou) de què és? Simplement de què? A6 – De l’evaporació. P 

– Evaporació, i després què més? A7 – De tocar... P – Toca en contacte, exactament, i 

llavors ... A6 – Es refreda i es condensa. P – Es refreda i es condensa, sí. O sigui això seria 

evaporació i condensació, i això es diu evapo... A6 i P – ...transpiració A7 –  (ho anota). 

A6 i A7 –  (Anoten al dossier el que correspon a la condensació i transpiració). 

 

A2 i A9:  

Primer completen les qüestions del dossier.  (llegeix del dossier) P – Eixugueu-les si hi ha 

gotes d’aigua (vol dir a la garrafa). Ho traiem? A2 – Sí. 

(Miren la planta) 

(5) A2 – A la planta no li ha passat res (obren la garrafa i veuen que no li ha passat res a 

la planta). 
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(2b) A2 – Jo et vull fer una pregunta, saps això que ha dit què representava el plàstic 

(vol dir el que envolta la planta)?  P – Aquest plàstic? Sí. 

(7b) A2 – Saps allò que vam estudiar de l’atmosfera que hi havia unes capes que cada 

cop era més calent i cada cop era més fred? Saps que anava fent com així?  

(3) Pues pot ser que representi això, on es creaven els núvols.  A9 – La capa freda? (Ho 

diu a l’hora que A2 diu on es creaven els núvols). A2 – Després a l’estratosfera, hi ha 

una capa que comença molt freda, no? Perquè no hi ha reacció amb els agents i tal. 

Potser representa aquesta capa. Li pregunto a P? Crida a P, que no la sent. ... 

(1) A2 – Traieu el paper film que cobreix la planta i digueu si hi ha gotetes. A9 –Traiem 

el paper de la planta? A2 – Sí. A2 – A l’interior de l’ampolla... 

(5) Ah mira mira!! (1) ...hi ha signes de condensació?  (5) Sí! (Es refereix a l’interior de la 

garrafa). 

(2a) A9 – No, però aquesta no és l’ampolla, l’ampolla no és això (es refereix, de manera 

encertada, a l’ampolla on hi ha dins la planta! 

(1) Bueno, traiem...  

(2a) A2 i A9 – P, hem de treure el paper ara? 

(1) Si està brut sí. Ha transpirat? 

(5)  A2 i A9 – No, no té res. 

(1) P – Si no ha transpirat deixeu-lo. 

(1) A2 – Paper film...  – Paper film què? 

(5) A2 – No hi ha condensació.  – No. 

(1) A2 – I..interior de l’ampolla... 

(5) ...no té pinta. No.  – No. 

 

 

Unitat temàtica 3: Condensació diferencial, muntatges sol i ombra.  

Posada en comú. Condensació - maquetes.  

Quarta sessió.-A classe. 
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Estan tots al voltant d’una taula asseguts i uns quants en una segona fila amb cadires de 

braç. Al mig de la taula hi ha les plantes de fulla grossa que s’han d’embolicar. 

 (1) P – Aviam, anem un moment a la pàgina 7, que diu “observeu els muntatges del sol i 

de l’ombra”.  

(5) Fixeu-vos que aquests es veu molt bé una cosa (agafa el muntatge d’ A8 i A1, i A4 

que les va ajudar el primer dia). Passeu-vos-la amb compte, amb compte, i mireu la part 

de dalt.  

(1) Ah! per cert, que algú es va equivocar i va tornar a deixar el muntatge al mateix lloc. 

(5) Fixeu-vos que aquesta que passa per aquí (la d’A5 i A3, que ha treballat bàsicament 

A5) no està tan condensada. També està condensat per la part de dalt, però està menys 

condensada (estava al semi-sol). Aquelles d’allà (vol dir les de l’ombra, que estan al 

laboratori), ara no les anirem a buscar perquè P2 està fent classe, però segur que estan 

menys condensades, ja ho vam veure ahir.  

(1) I algú que va tornar-ho a posar al mateix lloc, que després al final de la classe que 

hem d’embolicar les plantes, que ho recuperi que ho posarem aquí [al seminari, al sol].  

(6a) Llavors, nosaltres vam estar parlant que en el sol, i apuntem-nos-ho si no ho tenim 

apuntat, en el sol què vam veure que passava? Que hi ha més condensació a les que 

estan a on? A1 – Al sol. P – I vosaltres em vau explicar una cosa, diu es condensa perquè 

s’evapora. I em vau dir, quan s’enganxa aquí, com que està més fred...però està molt 

fred aquest plàstic? A6 – No. A8 – És el contacte. P – És el contacte, perquè és allò que 

jo us vaig dir... A14 – Nuclis de condensació. P – Molt bé! Això és el que ens faltava! Això 

representen els nuclis de condensació. És a dir, recordeu que perquè es fessin gotetes, 

què feia falta?  – Algo per enganxar-se P – Algo que s’enganxessin no? Clac! En aquest 

cas, es condensa perquè està fred? Sí que es veritat que està una mica més fred, però 

aviam si algú em sap dir per què no fent gaire fred s’ha produït aquesta condensació? 

A2 – Perquè hi ha molta humitat i més de la que pot retenir i llavors... P – És a dir, sí.. A? 

– Hi ha molta humitat absoluta. P – Sí, hi ha molta humitat absoluta, molt bé. Llavors 

A12 l’altre dia va dir punt de rosada. Quines són les dues maneres que s’arribi al punt 

de rosada? Hi ha dues maneres perquè s’arribi al punt de rosada. A9 – Que faci molt 

fred. A13 – Que hi hagi molta humitat. A2 – Que hi hagi molts nuclis de condensació. P – 
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Que faci molt fred, molta humitat i molts nuclis de condensació, aquesta és una. O que, 

com ha dit A2, quina és l’altra? A2 – Que hi hagi molt poc espai. P – Que hi hagi molt 

poc espai? Com vols dir? Què vols dir que hi hagi molt poc espai? .... (Algú diu alguna 

cosa en relació a la temperatura que no s’entén.) P – Ah! Sí, sí, ja t’entenc, com que la 

temperatura...però aquesta seria la primera no? Això ho va dir A8, no? Bueno ho vau dir 

tots. Quan fa fred, les partícules s’ajunten i llavors es condensa (l’aigua). Si hi ha molta 

humitat i fred és una manera d’arribar al punt de rosada. Quina és l’altra.... 

(5) ...que ha passat aquí? (Assenyala la maqueta). 

(6a) A6 – Per la humitat relativa, no? Perquè arriba a 100 %. P – Exacte, com, per què 

s’arriba en aquest cas? Com tu (A2) que has dit... A1 – No n’hi cap més.  P –Tu què has 

dit, que s’evapora l’aigua i .. (mou les mans com si posés alguna cosa)? A2 – Això és 

perquè està en un lloc petit i llavors de seguida... P – Vale, està en un lloc petit, exacte i 

s’arriba a la saturació. Però què és el que fa en aquest cas que s’arribi a la saturació? A 

l’altre cas era el fred, en aquest cas què és?  A8 – La calor. P – Clar, l’evaporació, la 

calor. És a dir, a la saturació s’hi pot arribar, perquè s’encongeix l’aire (ajunta les mans 

simulant una esfera que es fa petita) i aleshores clar no hi cap més, i l’altra cosa quina 

és? L’aire càlid esta expandit. Quan s’arriba a la saturació a l’aire càlid? Quan hi ha 

molta què? A12 – Molta evaporació. P –Molta evaporació i molta què? A12 – Molta 

humitat. P – Molta evaporació i, per tant, molta humitat a l’aire. O sigui, a la saturació 

s’hi pot arribar de dues maneres: pel fred, i humitat, o per molta calor i molta 

evaporació, molta humitat. Vale? És a dir són les dues maneres, era el que ens havia de 

quedar clar, que al punt de rosada s’hi pot arribar de dues maneres. (P espera mentre 

tots anoten als seus dossiers). 

(7a) De fet als matins, quan nosaltres estem a casa i és hivern, per què es produeix 

aquesta condensació a les finestres? A3 – Perquè a dins fa calor i a fora fa fred. P – 

Perquè a dins fa calor i a fora fa fred, per tant, què passa (ajunta les mans simulant la 

disminució de volum de l’aire)? Que es condensa, no? En canvi, en el lavabo, quan ens 

estem dutxant... A8 – Perquè la superfície esta més freda. P – Perquè la superfície esta 

més freda i a l’aire hi ha molta què? General – Humitat. P – Molta humitat, vale? O sigui 

aquí seria una “combinación de los dos factores”, no? És a dir, hi ha molta humitat i a 
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sobre la superfície està freda, per això es fa tot allò (mou la mà donant la idea del mirall 

tot cobert de gotes). És que tot s’ajunta! 

(7b) P – Digues A6. A6 – Una pregunta, la boira que hi ha avui, és per inversió tèrmica?  

P – Sí, jo estic molt preocupada, bueno molt preocupada, molt interessada (a la Garriga 

gairebé mai hi ha boira i P s’estranya que n’hi hagi). A14 – Ahir ja es va començar a 

notar. P – Sí, i per què deu ser? A6 – És que ahir ho van dir per les notícies, van dir pel 

temps “bueno estem a una inversió tèrmica..”  

(7b) P – Ah si?! A3 – Saps lo de la velocitat? Doncs van dir que no ho podien treure 

perquè com que estava fent calor...  – Perquè estàvem amb anticicló. P – Pel boirum? 

A8 – Sí, i a Barcelona. Ahir a Barcelona hi havia com boira... A6 – Per la situació 

d’anticicló A1 – Però això és una estupidesa, perquè ara com que hi ha un anticicló i hi 

ha boirum, no treuen els 80, però demà passat... P – No, perquè diuen que ho faran 

variable ara, o sigui, no, no és tant tonto eh A1, és a dir, perquè clar, si realment no és 

necessari, saps? Doncs no cal fer-ho. A mi no em sembla malament eh si està ben 

pensat. O sigui ho ficaran allà als penells, en comptes de posar-te un senyal fix, ho 

ficaran i diran a tant avui. Si veus que no hi ha contaminació i no falta. Ara si ho dius a 

nivell global que no hi hagi més contaminació i realment va bé, doncs que ho facin.  

P – Què anaves a dir A11? 

(7b) A11 – Que a la mitja marató, també a molts corredors els hi va anar pitjor, perquè 

amb l’anticicló, generava més pressió, i llavors doncs no corries igual. P – Ah! Clar, clar. 

Tu vas córrer? Sí, vaig fer un quart. P Doncs jo estava mirant i no et vaig veure. Passa 

tanta gent! A13 – El meu pare em va dir que se’n va trobar quatre o cinc allà tirats. A11 

–Sí, hi havia gent que els pillaven amb ambulància. P Doncs a mi si ho fes, només els 

cinc quilòmetres segur que em pillen amb ambulància. A mi sense anticicló ja, encara 

que hi hagués depressió. Riuen. Veues què bé, quines coses més interessants han sortit! 

 

Unitat temàtica 3.-Condensació diferencial, muntatges sol i ombra. Evaporació i 

transpiració. 

(6a_recordant 5) Vale, doncs passem a la pàgina següent: “La vostra conca estava al sol 

o a l’ombra?” Poseu el primer dia, el primer dia on la teníeu, ho marqueu. Hi ha signes 
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de condensació a algun lloc? Si n’hi ha indiqueu a on. Aviam, anem a fer una llista, 

perquè van sortir diversos llocs. On hi va haver condensació? A2 – Al sostre. P – Al 

sostre. A7 – A la paret del pou. P – A la paret del pou, els hi va sortir a ells (A6 i A7), no 

se si vosaltres (els altres) us hi vau fixar, si no us en va sortir no ho poseu, a ells sí. Sabeu 

perquè... ells? Perquè ells és els que tenien la màxima saturació, i es va saturar tant que 

fins i tot les parets de dintre del pou es van condensar. Sí, sí, es va veure molt bé perquè 

a més ho vam filmar. I a vosaltres què us va passar? A3 – A la planta. P – A la planta, per 

fora o per dintre? A1 – Per dins, i també lo bo és que la planta, la fulla, o sigui la part 

verda, la part de sota estava a una part de l’ampolla, i just on hi havia la part del darrera 

de la planta era on hi havia la condensació. P – Ah! Què guai. Molt interessant! A1 – Sí. 

(6a) P – Vale, molt bé. Llavors, procés que ha produït la condensació. N’hi ha dos. La 

majoria de gotetes, s’han produït per què, per... (aixeca les mans planes)? A1 – 

Evaporació- P – Evaporació, i...  – Condensació. P – Condensació, molt bé. Però hi ha les 

gotetes de dintre de la planta.... L’altre procés que ha produït la condensació, quin és? 

A8 – La transpiració. P – La transpiració, molt bé. La planta, transpira. I què vol dir que la 

planta transpira? Que la planta agafa aigua per les arrels i aquesta aigua per on surt? A8 

i A6 – Pels estomes. P – Pels estomes, vale? Que ho vam estar parlant. Un dia farem una 

mini-pràctica d’estomes i veurem aquests forats, pels que no ho heu vist mai, que la 

majoria sí que els heu vist perquè heu fet la pràctica a 1r d’ESO. Però pels que ho heu 

vist, que vàreu fer la falguera, ho farem amb alguna altra planta.  

Llavors, “traieu la cinta adhesiva, obriu la tapa, traieu el paper film, tal, tal, tal...” Vale.  

Ah! Ja m’he llançat. Bueno aquí només hauria d’haver sortit... bueno ho repetim a baix. 

La condensació de la planteta, el procés que ha produït la condensació, quin seria?  

A7 – La condensació. P – Sí, la condensació produïda per (a partir de) la transpiració. A5 

– I si no s’ha fet res enlloc? P – No, no, heu de posar en el vostre que no s’ha fet, i ens 

els que s’ha fet, que ha sigut només a la seva... A7, el procés que produeix la 

condensació és primer transpiració i després la condensació. O sigui, el procés que ho 

produeix és la transpiració. La transpiració fa sortir les gotetes, i aleshores, de fet el 

vapor d’aigua, i llavors això es condensa. A7 – Però, aquí que es referia de la planta o 
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del pou? P – Sí, de la planta! Del pou no. Aquí es refereix de la planta. No, no, en el 

vostre pou era evaporació. 

(1) Vale, anem a veure perquè tenim aquestes plantetes. Com que a nosaltres ens ha 

resultat que la transpiració no l’hem pogut fer (vol dir veure) a molts llocs, doncs el que 

anem a fer, tenim 6 plantes, que ens en repartirem una per cada dues o tres persones. 

Què heu de fer amb la planta? Aviam, d’aquestes plantes, tres es quedaran aquí al 

laboratori, el més amagades possibles a l’ombra, i tres aniran al seminari de física i 

química, que aniran al costat de la llum, a ple sol, no com aquí que estan a semi-ombra. 

I llavors en deixarem tres una setmaneta allà i tres una setmaneta aquí. Aleshores, què 

s’ha de fer? Tenim unes bosses, primer les regarem una mica. Mireu aquí tenim: els 

pensaments, els matrimonis i les falgueres. Val, llavors, què s’ha de fer doncs? Primer la 

regueu una mica, l’emboliqueu amb la bossa i perquè s’aguanti bé, li posarem una 

goma perquè ens la separi del terra. Perquè ens quedi embolicada, com la nostra 

planta, però que ens quedi d’una manera que veiem molt millor.  

(2b) Però abans de fer això, només una pregunta. Té a veure amb una pregunta molt 

interessant que em va fer A8. Em va preguntar que per què no havíem fet forats en 

aquesta... A8 – No, això ho pregunta aquí (al dossier). P – Ah! Ho preguntava jo! (P no 

recordava que hi havia afegit al dossier després del curs passat). Vale, molt bé, molt bé! 

Llavors, saps per què esta aquí? Perquè l’any passat una alumna m’ho va demanar i vaig 

trobar molt interessant la pregunta, perquè em va dir: “ Per què no li fem forats al 

paper film de la planta?”. Per què no li hem fet forats al paper film de la planta? A5 – 

Perquè ja respira per baix P – Perquè ja respira per baix?  A1 – Té aigua, té els nutrients, 

i té sol. P – Té aigua, té nutrients i té sol. 

(7b) A2 – Perquè l’oxigen i el carboni que necessita ja s’ho va fent ella mateixa, com 

l’Elodea (assenyala cap a on hi ha el laboratori. Allà hi ha una planat d’Elodea tapada 

P – Com l’Elodea, exactament. Perquè em sembla que a vosaltres (vol dir A2 i ) us ha 

tocat això (del grup d’experts del CosmoCaixa). Perquè allà (al CosmoCaixa) hi ha una 

planta que és la que em va donar la idea a mi, que està tapada. I jo em pensava que 

tenia peixets, perquè a Doñana, en tenen una tapada i a dintre hi ha peixets, i en 

aquesta no hi ha peixets, per això us he preguntat “Què passaria si hi hagués un peix?”. 
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Que és el mateix que passa amb el nostre cargol de l’Elodea, que l’altre dia va sortir i els 

hi vaig ensenyar als de 2n d’ESO. A14 Quin? P – El caragol que hi ha al pot amb l’Elodea. 

Quina vida! Un any allà dins tapat. Ara el canviaré al pot de l’Elodea nova, que hi ha més 

ambient, més fulles i més verd!  

(7b-vivència) A3 – Jo tenia una planta i hi havia un peix a dintre. P – Com, com era? A3 – 

Era com un gerro i hi havia la planta i un peix a dintre. A4 – Jo crec que també. A11 –Jo 

també en tenia un. Però es va morir de seguida! En dos mesos o així. A3 – El meu va 

durar molt, però després es va desintegrar. A4 – El que jo entenia és perquè no li havies 

de donar menjar. P – Clar, perquè la planta li donava menjar! Aquests caragols (primer 

n’hi havia 2 i després només un) fa un any que els tinc allà, i allà estan! A5 – Es mengen 

la planta. Clar que se la mengen, per això està més patxuxa la planta. O potser li falten 

alguns nutrients, perquè en quant a oxigen i CO2 (mou les mans) no hi ha cap problema. 

 

 

 

Unitat temàtica 3.- Evaporació, transpiració, estomes i gasos. Plantes embolicades i 

transpiració diferencial. 

Continua la conversa del dia anterior sobre els gasos. 

(7b) A8 – A l’habitació no es poden tenir plantes. P – A8 acaba de dir que a l’habitació 

no es poden tenir plantes! P – Qui li pot dir perquè no està bé això? A10 – Sí que es pot 

tenir plantes. A3 – Sí que es poden... A2 – jo a  la nit les trec. P – A la nit per què? 

Perquè això ho hem de parlar amb vosaltres. A5 – Però a la fase fosca no vol dir que 

no... si també produeix, perquè porta reserves guardades i ... P – Clar, això és el que us 

he posat a vosaltres. A5 – Produeix, però també respira. P – Clar, aviam, la planta durant 

tot el dia respira, com nosaltres, però a un ritme molt més baix, perquè els mitocondris 

que té una cèl·lula vegetal i una animal no tenen res  a veure. La planta respira sense 

parar perquè sinó es moriria. Però el que respira una planta és mínim comparat amb el 

que respira una persona. Aleshores, la fotosíntesi, quan la fa?  A1 – La fotosíntesi la fa 

durant el dia, però el que passa és que algunes coses es queden emmagatzemades i ho 

Cinquena sessió.-A classe. 
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pot continuar fent... P – Exactament, és a dir, la fase fosca, es diu “fosca” perquè es pot 

fer sense llum, però la pot acabar de fer durant el dia o durant la nit, el que no pot fer 

és la fase llumínica, però de nit la planta, sobretot al principi de la nit, també està 

produint oxigen. La planta produeix oxigen, molt oxigen. O sigui, la planta produeix molt 

més oxigen que CO2, perquè respira molt menys que un animal.  A5 – És pitjor tenir 

parella.  (Riuen i fan broma) A11 – I llavors perquè es diu que no es poden tenir plantes 

a l’habitació? P – Això és un “bulo”. És una llegenda urbana.  A2 – Com a l’hospital? P – 

No, a l’hospital saps perquè ho diuen?  A3 – Si estan tallades les plantes! P – Sí, 

exactament, i perquè són ja amb molta flor, i la flor desprèn moltes coses que no són 

CO2, sinó que són molts volàtils i aquests volàtils concentrats poden ser una mica 

incòmodes, saps?   A1 – I pol·len i aquestes coses... P – Exactament. A2 – Però això de 

l’hospital deien només durant la nit treure les plantes. P – Bueno, perquè això la gent no 

ho sap, la gent ho diu malament. A2 – Ah, vale, vale, la gent ho diu malament. P – Clar, 

perquè si tu tens una planta a l’habitació de dia t’està fabricant la tira d’oxigen, i al 

principi de la nit també, i de nit clar que gasta una mica d’oxigen, però si tens una 

formiga que passa per allà te’n gasta més, o una mosca o un mosquit. Val, o sigui això és 

una llegenda urbana que la gent no té clara, i aquí en el vostre full us ho he apuntat (a la 

correcció del que han d’explicar al CosmoCaixa), perquè elles diuen: “La planta aquàtica 

tancada en un pot no necessita agafar oxigen de l’aire sinó que ella mateixa se’l 

proporciona”. Però desprès diu: “de dia fabrica oxigen majoritàriament (vale que això us 

ho volia comentar jo), mentre que de nit fabrica diòxid de carboni.” No, tot el dia fabrica 

diòxid de carboni, perquè clar està respirant. Això us ha de quedar molt clar.   A2 – Sí, sí, 

ara ja ho he vist. P – Vale, perfecte. Molt bé.  

Unitat temàtica 3.- Plantes embolicades i transpiració diferencial. Seminari física i 

Química.  

(5) P – Aviam, el que veiem és fixeu-vos la falguera, què li ha passat aquí? A7 – Per tot. P 

– Per tot arreu, no? A7 – S’ha condensat. P – Què ha passat als matrimonis? A2 – 

També. P – També. I què ha passat aquí?  
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(6a) A10 – No, perquè aquesta estava a l’ombra. P – Bueno i a més a més, també ja 

veurem que transpira més, la falguera transpira més.  

(5) Les zones del plàstic exposades al sol presenten condensació i algunes zones que va 

quedar no exposades no presenten condensació.  

P – La part que donava al sol està totalment condensada i la part que no donava al sol 

no ho està.  

(6a) I això per què és? A13 – Perquè s’evapora. A9  – Perquè això està més calent. P – 

Exactament, la part que s’escalfa de l’ampolla, l’aigua s’evapora... A1 – Però no hauria 

de ser al revés? P – Molt bé. Això és el que em van dir l’any passat. Tu què opines? A1 – 

La part que està a l’ombra, el plàstic està més fred, per tant quan l’aigua s’evapora al 

entrar en contacte amb una superfície més freda fa que... P – Et presentaré a la A2 del 

curs passat, que va fer una intervenció boníssima, perquè clar ella va dir, ella això ho 

havia observat i deia: si jo no ho entenc, no ho entenc, i deia el mateix que tu. Aviam qui 

li pot explicar a A1, perquè clar això ho estem veient. A10 – Perquè per molt que, o sigui 

si no hi ha calor, aquesta aigua no s’evaporarà, per tant, per molt que es fiqui amb 

contacte amb una cosa més freda si no s’ha evaporat abans... P – Exactament, perquè 

quines són les dues maneres que vam dir que hi ha perquè es condensi una cosa? A9 – 

Molta humitat i molt fred. P – Molta humitat. I aleshores aquí que passa? Com ha dit 

aquí molt bé A10 és la zona on s’evapora més aigua i on està la humitat relativa  

(adequada) i per això, “clac” es queda enganxat aquí. Perquè la meva pregunta de l’altre 

dia i insisteixo, això està molt fred aquest plàstic? Tots - No.  

 

Les plantes de fulla gran. Condensació diferencial. Posada en comú. 

(1) Ara la idea és que heu d’explicar (escriure al dossier) la diferència de condensació 

entre les plantes de fulla gran que estaven a la ombra i les que estaven al sol.  

(7a-b) Perquè clar, penseu un moment una cosa abans d’escriure: si teniu la part del 

solell i la part obaga d’una muntanya, on hi ha més humitat? Tots – A l’obaga. P – A la 

obaga, però a on es produeix més evaporació? Tots – Al solell. P – Al solell, per això 

nosaltres veiem que al sol l’aigua s’està evaporant i se n’està anant. I en canvi a la zona 

obaga què passa?  Tots – Es queda. P – Es queda, per què, per què es queda? A6 – 
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Perquè no s’evapora. P – Perquè no s’evapora. A8 – I perquè no fa calor. P – Perquè no 

fa la temperatura suficient, perquè fa més fred, exactament. Sí, sí. 

(6a) Vale, doncs aviam, què hem aprés amb aquesta mini cosa que hem fet? Aviam, jo 

perquè volia que ho veiéssiu això? A6 – Per la transpiració?P – Exactament. O sigui en 

aquesta part de la pràctica es tracta d’estudiar què és la transpiració. O sigui, molt 

important aquest concepte que surti. La transpiració què és? És l’aigua que què? A7 – 

Surt pels estomes P – Molt bé. És l’aigua que surt (comentari cap a la A7) pels estomes.  

 

(7a) Aleshores, tothom té clar com és un estoma? La majoria – No P – Vale. Els veurem 

al microscopi un dia.  A6 – A vale, pel microscopi (no ho va fer a 1r d’ESO). P – No, ells ja 

l’han vist, ells quan eren petits (1r ESO) ho van veure A1 – És el que hi ha al darrera... de 

la fulla. 

A5 – El de les falgueres. P – El de les falgueres. Com era el de les falgueres?  A1 – Són 

porus.  P – Són porus. Què més? A1 – Estan al darrera de la fulla. P – Estan més 

abundants al darrera de la fulla. Per què abunden més al darrera de la fulla?  

 

(6b) Té a veure amb el que tu vas veure en el teu muntatge. Tu què em vas explicar? A1 

– Que només hi havia humitat... P – A sota, no?  A1 – Sí. P – Perquè a sota es manté més 

la humitat. Vale? Aleshores, són uns porus que estan sobretot al revers, per on surt 

l’aigua.  

 

(6a-7a) Però només surt l’aigua pels estomes?  A8 – No, els gasos. P – Els gasos entren i 

surten, oi? És a dir aquest oxigen i aquest CO2 que hem estat parlant. Llavors un dia us 

ensenyarem les fotos que va fer la A8, que són molt maques dels estomes, i un dia 

farem una pràctica també perquè ho veieu, els que no ho heu vist mai.  

 

(2a) P – Fixeu-vos sobretot que jo he comprat plantes de fulla gran. Per què he volgut 

comprar plantes de fulla gran? A1 – Perquè ... A13 – Perquè transpirin més. P – Perquè 

transpirin més exacte. 
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(7b) Els que sou alumnes d’aquí de tota la vida, diguéssim de sempre, aquella 

excursioneta que vam fer a 1r d’ESO que tinc unes fotos que vam anar aquí a la 

muntanyeta i vam pujar, i vam veure la part solell i la part obaga i vam comparar la mida 

de les fulles. A la part del solell què passa? Fulles més petites... En canvi a la obaga són 

més grans... A2 – A part que són així (es una gravació de veu i no se sap què vol dir). A6 

– Com els cactus. P – Exactament. Sí, els cactus ja la cosa ja queda reduïda. A9 – I allà a 

l’equador les fulles de les plantes són enormes. P – Són enormes. Exacte. Això també ho 

veurem quan anem al bosc inundat ho parlarem també, quan parlem dels manglars i tot 

això, vale?  

(6a) O sigui tothom ha vist aquest tema, que aquestes gotetes que hi havia aquí eren 

gotetes de transpiració, no eren gotetes d’evaporació, vale? Que les que tenim allà són 

d’evaporació. Vale doncs ara anirem a tirar endavant.  

 

 

 

 

Unitat temàtica 3. Condensació: evaporació i transpiració. 

(5) P – Ai mira que bé! Què ha passat aquí? A5 – Ha transpirat P – Molt bé A5 – Pels 

porus... P (riu). A5 – Estomes, estomes. 

(6a) A4 – El que estava a l’ombra no s’ha quedat (condensat). 

(5) P – Sí, heu de mirar si s’ha condensat o no. A4 – No, no s’ha condensat res. P – No 

s’ha condensat, molt bé, aquí tampoc, en canvi a ells (en A5) ... 

(6a)... la planta ha transpirat, vull dir que s’ha vist clarament la diferència, s’ha vist 

millor avui que els altres dies encara, perquè no ha fet gaire, bueno sí que ha fet sol, 

però ahir no feia tant sol. 

(5) A5 – Hi ha molta boira. 

(7a) P – Sí, sí, per què hi ha molta boira? A10 – Perquè hi havia un anticicló.  P – Perquè 

ahir hi havia aquella inversió tèrmica tant forta. A10 – Però ara ja se n’ha anat. A4 – Ara 

s’està establint una depressió. P – Aviam si demà ens mullarem pujant les escales 

aquelles (vol dir anant al Museu). 

Sisena sessió.-Al laboratori. 
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(5) A10 – Estava plovent ara 

(Es parla de l’excursió del dia següent) 

(5) A11 – S’ha condensat P. P – Ah! I què estava al sol o a l’ombra?  A11 – Estava al sol. P 

– Perfecte 

 

 

COSMOCAIXA: 

 

La planta aqüàtica tancada en un pot.  

(5) P – Aviam, aquí hi ha aigua. A9 – Però està tancat del tot? P – Clar, sí, sí, està tancat 

del tot. 

(6a) A9 – I llavors per què serveix l’aigua? P – Perquè és una planta aquàtica. A9 – Vull 

dir que té vida? P – Clar, clar, és una planta aquàtica, no es deia “la planta aquàtica 

tancada en un pot”?  P – La pobra la tenen aquí tancada ... 

M2U00433 

(7b) P – Digues, digues. A2 – (Explica que tenia una planta  a l’habitació) No, que va 

arribar me mare a la nit i me la va treure i me la va deixar a fora. I jo li vaig dir, no, no, 

no me la treguis! I la vaig tornar a posar. P – i li vas explicar o què? A2 – Sí, més o 

menys, li vaig dir que una formiga consumeix més que la planta. 

 

(6a) P – Comencem a explicar (la planta aquàtica), vale, aviam, acosteu-vos una mica 

més. Aviam l’A2 i la A9 us expliquen sobre aquesta planta aquàtica. A9 – “Com és que 

pot viure aquí tancada?” doncs perquè com que ella mateixa no necessita agafar 

l’oxigen de l’aire, ella mateixa.... P – Ah, no? No el necessita? A2 – El necessita, però ella 

mateixa se’l fabrica. 

P – Ah! Molt bé! A9 – No el necessita agafar de l’aire directament. P – Ah no l’agafa de 

l’aire? A9 – De l’aigua. P – De l’aigua, molt bé. És que no hi ha cap diferència entre 

agafar-lo de l’aigua o de l’aire. O sigui ella agafa l’oxigen que necessita, en aquesta cas 

de l’aigua, vale? Perquè és aquàtica.  A9 – I llavors ella mateixa es fabrica l’oxigen i el 

diòxid de carboni amb la fotosíntesi i la respiració. P – Què es fabrica amb cada cosa? A9 
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– Amb la respiració, diòxid de carboni i amb la fotosíntesi, oxigen. P – Val. Llavors jo els 

hi havia fet la pregunta en elles, que què passaria si poséssim un peix aquí dintre. Què 

passaria? A11 – Que podria viure. A2 – Que tindria menys oxigen, però... P – Podria 

viure? O sigui no es moriria no? Podria viure bé? A2 i A9 – Sí. 

M2U00434 

(6a) P – Clar, molt bé, el peix li podria donar diòxid de carboni i li donaria més 

“ambientillo”, el que passa que li faria companyia i li donaria diòxid de carboni. A9 – El 

que passa que li agafaria oxigen. P – Clar, li agafarà oxigen, però vols dir que n’hi fa falta 

tant a la planta? Jo n’he vist en llocs que passa i no hi ha cap problema.  El que deia 

l’A14 era que algun dia se li acabaria el CO2, perquè si ella fa més la fotosíntesi que la 

respiració, arribarà un moment.. però clar, segurament, (que això és una cosa que li he 

dit a P3 (professor de Química acompanyant a la sortida), que com que ara tenim un 

sensor de CO2 i un sensor d’oxigen) mirarem aviam si podem aconseguir veure quant 

produeix cadascú. 

 

Abans d’entrar al bosc inundat.  

(5) P - ...(no se sent la temperatura) i 37% d’humitat.  

(1) Ara quan entrem a dins, simplement entrem, passem per tot el tros, ens pararem un 

moment a veure la temperatura i humitat i tornarem a sortir perquè és molt angoixant. 

Llavors ja buscarem un lloc per seure i després ja ens dirigirem en aquí a dalt que és on 

hi ha les roques. Que allà estarem més tranquils i no hi haurà tant soroll. 

(5) A11 – Està plovent a la selva P – Sí, està plovent a la selva. I després mireu que a 

dintre, allà hi ha piranyes, no se us acudeixi posar la mà a dintre. I desprès aviam si 

veieu la capibara, que alguns ja l’haureu vist. 

 

Després de veure el bosc inundat. Relació de la pràctica amb el bosc inundat. 

Es troben tots asseguts a terra en rotllana a prop de la zona on hi ha el Mur Geològic i 

A1 i A8 expliquen les característiques dels manglars.  
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(7a-b) A8 – Els manglars és un ecosistema que solen viure en zones tropicals o 

equatorials, per tant, fa molta calor i hi ha molta humitat perquè hi ha molta evaporació 

i transpiració de les plantes.  

(5) P – Val, us heu fixat? Les fulles de les plantes són molt grans, hi havia una humitat 

brutal. Heu vist la diferència de temperatura entre aquí dins i allà? I la diferència 

d’humitat també? I la mida de les plantes?  

(7a) Com diu la A8 hi ha molta transpiració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITAT TEMÀTICA 4: Conca hidrogeològica i balanç hidrològic 

CONCA HIDROGEOLÒGICA 

 

 

(1) P – Doncs anem a la pàgina tres, val? A la pàgina tres diu simulem una conca 

hidrogràfica. El cicle hidrològic. Nosaltres el que farem servir seran aquestes garrafes 

(n’agafa una oberta per dalt i l’ensenya als alumes). 

(6b) que el que ens simularan serà una conca.  

(6b) P – Què us imagineu quan es diu una conca? 

Primera sessió.-Al laboratori. Presentació de la pràctica. 
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(6b) Els alumes expressen diferents idees en general allunyades (o molt allunyades) del 

concepte de conca hidrogeològica, o bé idees parcials relacionades amb la conca.  A1 – 

Com una vall, però sense aigua. P – Com una vall, però sense aigua?  

(6b) Algú s’imagina alguna altra cosa quan diem conca? Silenci P – La conca hidrogràfica, 

per exemple? Què vol dir? Silenci. Ni idea? Somriu. Doncs sí que anem bé!  

(6b) Els alumes expressen diferents idees en general allunyades (o molt allunyades) del 

concepte de conca hidrogeològica, o bé idees parcials relacionades amb la conca.  

A2 – Tots els forats del riu. P – Tots els forats dels rius. No, no. Vosaltres digueu tot el 

que se us acudeixi, perquè no sabem mai el que pot ser interessant per a mi. O sigui, jo 

dic conca i us quedeu tan amples. A4 – Conca és “algo” del riu. P – Molt bé, és “algo” 

del riu. A1 – Però, no era sense riu? A4 – És la terra que hi ha al costat del riu? P – És la 

terra que està al costat del riu? Era sense riu? A1 – Com, o sigui, és com una vall on 

abans hi passava un riu i ja no hi passa, però que... P – Ah! Ja no hi passa?  

(5)  La P torna a ensenyar la garrafa. 

(6b) Llavors, aviam, si jo us dic que en aquesta garrafa simularem una conca 

hidrogràfica...? (Agafa la garrafa, l’ensenya, i la tanca). Perquè si això us fixeu que 

després hi posarem coses a dintre i tot això. P – La idea és que aquí dintre simularem 

una conca hidrogràfica. 

(6b) Noves idees dels alumnes sobre el concepte de conca hidrogeològica, amb dues 

intervencions a la conversa per part dels alumnes A2 i A3. 

A3 – Una conca és per on passa el riu? P – Una conca és per on passa el riu diu A3 A2 – 

És tot el voltant del riu. P – És tot el voltant del riu? 

(1) La P llegeix les instruccions del dossier sobre com construir el muntatge i va fent 

explicacions, mentre els alumnes escolten i miren els dibuixos del guió de la pràctica. 

S’arriba fins al final de com cal fer la maqueta, fins el moment abans de regar.  
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P – Aviam. Anem a mirar com es fa això i aviam si deduïm què és una conca. Comença 

amb les instruccions del muntatge. 

 

 

Presentació de la pràctica per als alumnes que no hi eren el primer dia 

Com el dia anterior faltaven quatre alumnes, primer la professora presenta la pràctica 

tenint a la mà una maqueta muntada.  Comença ensenyant als alumnes que no hi eren 

la maqueta acabada i els diu que això és el que han de construir i els diu que en tenen 

tres de senceres (una no es va segellar). També diu que van tenir el problema que no 

van poder acabar de regar.  

Parla també de les gravadores que tindrà cada grup per enregistrar les seves converses. 

A continuació explica una anècdota. A5 a la seva gravació enlloc de dir que anaven a fer 

una conca o un aqüífer diu que van a fer un Aconcagua. Tots riuen i llavors la professora 

pregunta... 

...(2b) P – què vaig dir que anaven a fer?  Uns quants alumnes – Un aqüífer. La 

professora diu: un aqüífer, una conca hidrogràfica, una conca hidrogeològica... P – Pels 

que no hi éreu, vam dir que com pot ser que això (la maqueta) ens representi una 

conca. Què vol dir que això ens representa una conca?  

(6b) Idees sobre què és una conca.  A1 – Era una vall, però que ja no hi passava el riu. P 

– Una vall que ja no hi passava el riu,  va dir que hi passaven els rius...  

(2b) Els que no hi éreu, si jo us dic conca hidrogràfica, conca hidrogeològica, vosaltres 

què us imagineu? Silenci. Riuen. A10 – Jo amb aigua P – Tu amb aigua, molt bé. A11 – Jo 

sense aigua. P – Tu sense aigua te la imagines. A11 – El passadís entre una vall i ... P A9 – 

El passadís entre una vall... A10 – L’aigua està “estancadilla”. P – L’aigua està 

“estancadilla”. 

(6b) A9 – Llavors un llit? P – Què és un llit?  

Primera sessió.-Al laboratori. Presentació de la pràctica. 
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(6b) Idees sobre què és el llit d’un riu o una riera i es torna a la conca.  

A1 – El llit és la riera del riu que no hi toca l’aigua. P – El llit és la riera de riu que no hi 

toca l’aigua. A5 – L’aigua està més plana. A4 – El llit del riu és el que hi ha al costat del 

riu. P – Bueno, veig que hem de millorar molt eh, hem d’aprendre molt.  – El llit és per 

on passa, no? P – El llit és per on passa. Ja ens estem acostant.  – Però llavors la conca 

no sé què és. P – Però llavors la conca no saps què és. Bueno ho deixem aquí.  A2 – Jo 

em pensava que la conca era el llit. P – Tu et pensaves que la conca era el llit.  

(2b) P – Però si això (aixeca la maqueta) representa una conca?... Silenci. Ja veurem, ho 

deixem aquí. 

 

 

Les reflexions finals en relació a què és una conca i la introducció del balanç hídric per 

donar una visió holística i sistèmica a les activitats es va fer partir d’un exercici elaborat 

per Conxita Márquez (2000) que es titula ¿Qué se opinaba en otras épocas sobre el ciclo 

del agua?  

Després de treballar les idees de Kircher, A5 i A14 expliquen que Pierre Perrault (1608-

1680) estava convençut que la quantitat d’aigua caiguda per pluja (precipitacions) era  

suficient per fer brotar les fonts i alimentar els rius tot l’any. Ho va demostrar amb uns 

càlculs que va fer a la conca del Sena que li van permetre dir que amb la pluja que cau 

en un any es podrien omplir sis Senes.  

(6a-6b) P – Ara sí que podem dir què és una conca hidrogràfica. Recordeu el primer dia 

que no sabíem què era? Què deu ser una conca hidrogràfica? A2 – Jo no sé definir-ho! P 

– Algú ho sap? Entra P2 a la classe a buscar una cosa i s’hi queda una mica. P– Mira P2 

que estava amb nosaltres aquell dia... A5 – Aigües subterrànies. P – Aigües subterrànies. 

A2 – Tot el que envolta el riu. A7 – Aqüífer. Tot el que envolta el riu. A1 – Jo continuo 

dient que una conca és com una vall, però sense aigua. O sigui... A4 – No pot ser que 

Setena sessió.-Exercici pensadors i posada en comú final. 
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sigui un tros de terra on passa aigua per sota? P – Has vist! No ha millorat res P2!! Som 

a l’any 429 abans de Crist i encara seguim igual!!  

(6a-6b) P – Aviam. Com era la nostra conca hidrogeològica? Era tot era la garrafa. La 

conca hidrogeològica és la garrafa. A4 – Ah!!! A2 – Llavors vol dir que és les aigües i les 

terres. P – Les aigües, les terres.. A2  –El pou. A? – La vegetació. P – La vegetació. A10 –  

El llac. P–  El llac. A2 –Llavors...una conca. A11 – L’aire. P – L’aire, l’aire!! A7 – L’aigua. P 

– L’aigua condensada. I ens falta una cosa molt important, molt important! A2 – El 

biòtop? A4 – Ocells. A2 – Animalets. P –Els animalets i les ...plantetes! A7 – Ja ho jem 

dit!! P – Ah, ha ho hem dit!! 

(6a) A2 – Llavors com defineixes una conca? A? – I com diferencies una conca d’una 

altra? Riuen. P – Molt bona pregunta! P – Fixa’t que es diu conca hidrogeològica a tot 

allò que envolta un riu, des de dalt de la muntanya, fins els núvols que hi ha a dalt, fins 

als éssers vius, l’aigua, tota l’aigua, les roques, les aigües subterrànies... Això és una 

conca hidrogeològica! I com diferencies una conca d’una altra és facilíssim. Què vol dir 

divisòria d’aigües? Que quan plou a un lloc, on cau l’aigua? Per exemple, si plou a dalt 

d’una muntanya... A6 – O a una conca o a una altra!  

(7a) P – És molt fàcil!! Aquí a la Península Ibèrica, hi ha les aigües que van al Mediterrani 

, les aigües que van a l’Atlàntic  i les aigües que van a l’altre Atlàntic (al Cantàbric ), no? 

Què fa aquestes divisòries d’aigües? A5 – La vall. P – Les valls! I als Pirineus? Les gotes 

que plouen als Pirineus, perquè unes se’n van a França i unes venen cap a casa nostra? 

A8  –Per la inclinació del terreny. P – Per la inclinació. La gota cau i llavors... A10  –

Màxim pendent. P – Què és la divisòria d’aigües? (Fa servir uns estris per simular els 

pendents d’una muntanya). Si tenim una cosa que fa així i plou aquí, doncs si l’aigua 

se’n va cap a aquí serà d’aquesta conca i si l’aigua se’n va cap allà serà d’aquesta altra 

conca. Hi ha una conca, al costat una altra, al costat una altra... L’any passat quan vam 

fer aquell exercici... 

(7a) A5 – El Segre travessa bastant els Pirineus, no? P – Sí , el Segre és de la conca 

hidrogeològica de l’Ebre. Hi ha la conca hidrogeogràfica del Segre, que és autèntic, 
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realment, eh!, perquè neix allà dalt (vol dir al Pirineu), llavors va a Lleida..., penses no 

podria anar més recte...  

(7a)....Recordeu aquell exercici d’un mapa que vam fer una presa i vam inundar 

teòricament ...una illa.... A7 – Ah! Sí! P – Allò era una conca hidrogeològica. Hi havia tot 

de rius que baixaven i anaven a parar  a un lloc. La conca d’un riu és ell mateix més tots 

els seus afluents. La conca té forma com de fulla. 

(7a) A2 – I la conca llavors és només dels rius que van a parar al mar... P – No, també 

pot ser una conca d’un riu que va a parar... P i A2 – ...a un altre riu. A10  –Llavors la 

conca té forma còncava. P – Sí, la conca té aquesta forma és còncava. Si tu et mires el 

riu o la muntanya des de dalt i li fas un tall, quina forma té, té aquesta forma (la 

representa amb la mà). No és còncava del tot...representa una base una mica 

plana....però té una forma i així (ho representa amb les mans). 

(6b) A? – És com la base de la garrafa. P  – Sí, exacte, exacte, per sota fa la mateixa 

forma que la garrafa. 

(7a) P – Tornem a Perrault. (Explicat abans pels alumnes experts) Perrault va demostrar 

que amb l’aigua que havia plogut a la conca del Sena  hi havia suficient aigua per omplir 

sis cops el cabal que portava el Sena. Amb l’aigua que havia plogut durant un any es 

podien omplir sis Senes! On era la resta d’aigua que no estava omplint el Sena? 

Alumnes – A baix, al terra. P – Subterrània. On més? Alumnes – Evaporada. Al mar. A 

dalt de la muntanya. P  –Evaporada. A1– Pots tornar a repetir la pregunta? P – Sí, el que 

va fer ell va ser mesurar quant plovia a la conca en un any durant tres anys ho va fer i va 

demostrar que amb l’aigua de la pluja es podien omplir sis rius. És  adir que una sisena 

part de l’aigua estava al riu, però l’altra estava als animals, a les plantes, als núvols...és a 

dir que amb la pluja n’hi havia prou (vol dir per omplir el cabal del riu que és el que volia 

demostrar Perrault). 

(7a) Passem a Mariotte. A5 – Mariotte es pregunta perquè  els rius segueixen portant 

aigua si no plou. P – Molt bé, es pregunta perquè  encara que no plogui els rius 

segueixen portant aigua. I què més? A14 – Diu que està a l’aigua subterrània. P – Molt 
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bé, fixeu-vos que és el primer que parla sobre les aigües subterrànies. Si mireu per 

internet hi ha mogollón de cicles de l’aigua, que després ens ho mirarem, que no posen 

les aigües subterrànies, quan són lo més important. Per què, on és la majoria d’aigua? 

Tots – Sota terra! A5  – Va comprovar que quan plovia les fonts treien més aigua. P – 

Exacte! A5 – Per tant l’aigua havia de fer un recorregut sota terra. 

(7a) A4 (experta en Aristòtil) – Però Aristòtil ja ho va dir... P – Però Aristòtil d’on la feia 

venir l’aigua subterrània? A2 – Del mar. A7 –De les coves?? P – Sí, sí, Aristòtil ja hi va 

pensar, però... 

(7a) A1 – Ara han tornat a sortir els Ulls del... P  – Què dius ara?? A – Què, Què? A1 – Ho 

vaig veure per les notícies... P – Ah!! A1..–. que estan super contents perquè fa molts 

anys que no veien els Ulls i els Ulls tornen a sortir! A7 – Quins ulls? P – Los Ojos del 

Guadiana!! Allò que us vaig dir que vaig anar a preguntar... A7 – Ah!! Ostra tu!! A4 – 

Què xulo! A2 – No us dic el que estava pensant.. P –Sí, a algú que li havien sortit uns 

ulls! 

(7a) A10 – P, has vist mai el començament d’un riu? P – Sí! A2 – El Llobregat. P – Sí, el 

Llobregat, l’Ebre, sí, sí. A l’Ebre hi ha un lloc on diuen que neix, a Santander (que ara 

resulta que no és allà!) i surt igual que el Llobregat si hi heu estat. Surt... A7 – Un llac. P 

– No, tu veus que surt aigua com de dins de la roca, va sortint, jo ho he vist vàries 

vegades. O sigui..tu tens la roca allà i de sota de la roca surt aigua. Per què? Perquè hi 

ha una capa impermeable, l’aigua no pots seguir i es fa una font. Un riu de què neix, de 

fonts. Les fonts del Llobregat són el naixement del Llobregat! A10  –Veus que aquí hi ha 

aigua i... P – Qui ha anat a les fonts del Llobregat? A – molts diuen que hi han anat. P – 

Les heu vist en un bon any, que treien molta aigua? A2 – Si... P – Jo l’he vist un any amb 

molta aigua i un any amb molt poca aigua. El primer cop sortia molta aigua i jo era molt 

petita i ho vaig trobar al·lucinant, però l’altre cop gairebé no en sortia i jo pensava això 

és el que vas trobar tan impressionant. Però em va dir...és que aquest any no plou gaire. 

Clar, si plou més, més aigua surt.  
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(6a) P – I què més deia Mariotte.  A5 –  Que hi havia un retard. P  – Ah! Això és molt 

important. A14  – Que entre que plovia i sortia aigua per una font hi havia un retard. P  

– Per què hi ha un retard? Qui m’ho sap dir? A2 – Perquè fins que no s’omple no surt. P 

– Perquè fins que no s’omplen les aigües subterrànies, no surt. P – posa un exemple 

d’un examen de la Selectivitat relacionat amb el que acaben d’explicar i el comenten. 

 

BALANÇ HÍDRIC 

(7a) P –  Pàgina 21. El balanç hídric. Què diu el BH? Ens diu que les entrades d’aigua al 

sistema són iguals a les sortides d’aigua. És a dir, quina és l’entrada d’aigua al sistema? 

La precipitació. És el que va calcular Perrault, va calcular la pluja. És això que es fa amb 

els pluviòmetres, que calculen la pluja.  

(7a) Evapotranspiració, què serà? A1 – L’evaporació i la transpiració. A6  – Les plantes. P 

– És evaporació més transpiració. És l’aigua que se’n va en forma de què? A1–  De vapor 

d’aigua. P –  És l’aigua que se’n va en forma de gas i després... A – Es condensa. P –  Es 

condensa. Molt bé! A10 – Llavors si es condensa torna a caure? P – La que es condensa 

torna a caure i l’altra se’n va. Molt bé A10. Això és un problema que té això (vol dir el 

BH). Aquesta aigua és molt difícil calcular-la, molt difícil. I després tenim l’escorriment, 

vale, què és l’escorriment? A10 – Demana que repeteixi el que P ha dit abans. P– 

L’evapotranspiració és la suma d’evaporació i transpiració. Quina diferència hi ha ja ho 

sabem,  ja ho hem dit molts cops, la transpiració és la de les... A1  –Plantes. P – Plantes. 

Perquè es compta només la de les plantes, perquè calcular la dels animals és molt difícil, 

però la dels animals també hi és. Per tant, recordeu sempre el que hem dit abans, això 

(els càlculs) és un aproximació.  

(7a) I l’escorriment què és, està dividit en dos, l’escorriment superficial, que què serà?  

A14  – Corriols. P  – Només? A2  – Torrents. A6  – Llacs. P  – Els llacs es fan per 

acumulació de l’escorriment superficial. Falten més coses. El més important us ho heu 

deixat. Perquè els rius, els llacs i tot això és on es concentra, però no és l’escorriment. 

Què és l’ES, quan plou, què passa? A2 –  Quan baixa l’aigua. P  – Quan baixa l’aigua. 
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(2b-3) Nosaltres què hem fet al posar el paper film. A2  – Frenar... P  – Hem frenat... A6 

... – l’escorriment. P... – aquest escorriment superficial, perquè abans què ens passava? 

Com que regàvem hi havia escorriment i queia al llac la terra i es contaminava el llac.  

(7a) P – L’ES és l’aigua que va per la superfície, s’escorre per la superfície, que després 

s’acumula als llacs, als rius.. on sigui. I l’altra que ens queda és la Infiltració, que és la 

que forma què? A6  –  Les aigües subterrànies. P – Molt bé! La infiltració és la que forma 

les aigües subterrànies.  

(7a) I a això se li diu Balanç Hídric, és a dir que s’igualen les entrades amb les sortides 

del sistema. I la formulilla que hi ha a sota ens l’hem de saber. Diu P, vol dir Precipitació, 

és igual a ET, que què vol dir? Tots – Evapotranspiració. P – Més ES. A6  – Escorriment 

superficial. P – Escorriment superficial. Més I... Tots –  Infiltració. P... – que és infiltració? 

A2  – La infiltració és l’escorrentia subterrània? P – Sí, això és el que anava a dir. El curs 

passat a la Sele enlloc d’infiltració van posar escolament subterrani . Van demanar 

calcula l’ escolament subterrani i ells van pensar subterrani..deu ser la infiltració. Un 

any, fa molts anys, va sortir la paraula aqüitard que no havíem sentit mai. Hi ha aqüífer.. 

(6a-b)...tenim clar què és un aqüífer? Què és?  A2  – És un llac.  P – És un llac??? A13  – 

És un conducte subterrani. A2 –  És com un llac, però que l’aigua li ve de sota terra. A11  

– És un zona... A6  – On hi ha aigua subterrània entre les roques. P –  Aqüífer és l’aigua 

subterrània, és la roca i l’aigua que hi ha dintre. Toca el timbre. A4  – Ah!!!! P – Això és 

l’aqüífer. A10 – Ahhh!!! A6 –  I per onsurt? P –  Per una font. O per un llac.  A2  – I quan 

hi ha un llac que té aigua que li ve d’aigua subterrània com es diu? P – Això és un llac 

que té aigua que li ve d’aigua subterrània. El llac de Banyoles per exemple. El llac de 

Banyoles té un aqüífer associat. A2  – És que jo em pensava que això era un aqüífer. A4  

– Un aqüífer és aigua per sota terra i més les pedres per on passa. P – Exactament. A10 

– L’aigua quan es filtra passa a estar a l’aqüífer, no? P – Sí. A10 – Però no m’imagino 

com és la sortida. P  – Doncs com la font de l’altre dia (de la pràctica Fem una font, que 

es va fer a la sessió  ), hi ha un lloc en què això (vol dir el terreny) talla, la terra queda 

tallada, imagina’t el vessant d’una muntanya, això també ho farem, l’aigua va sortint i 

enlloc de formar un llac surt  a l’exterior. A10 – Però si baixa l’aigua com torna a sortir 
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(es pensa que l’aigua puja)? P – No surt així, surt... (li explica amb moviments de les 

mans). A10  – Hi ha un canvi de relleu? P  – Tu te’n recordes la font aquella que vam 

veure al Figaró quan vam anar d’excursió i vam dir no surt  aigua. Que hi havia una cosa 

que era una font. A10  – Sí, sí! P –  Allà què passa l’aigua que va fent glu, glu, glu, glu 

(simula l’aigua filtrant-se) i va omplint l’aqüífer, llavors el vessant es talla i enlloc de 

formar un llac surt  a l’exterior. A10  – És que jo m’imagino que l’aigua se’n a va a sota i 

llavors ha de pujar. P  – No, no puja, surt (li fa amb les mans). 

 

A continuació hi ha una taula (Taula 1) on hi ha les icones i què representen. Quan es fa 

referència a la maqueta s’hi ha posat un dibuix d’aquesta i s’ha marcat la casella de les 

intervencions en gris. Als annexos hi ha les referències d’on s’han obtingut les icones i 

altres representacions. 

Icona Què representa Icona Què representa 

 Conca hidrològica o 

hidrogeològica  

 Pensadors: Perrault, 

Mariotte, Aristòtil 

 

 

Referència a la 

maqueta 

 Divisòria d’aigües 

 

 

Conca hidrogràfica 

de l’Ebre 

 Mapa topogràfic 

(exercici selectivitat) 

 

 

Forma còncava de 

la conca 

 Aigües subterrànies, 

aqüífer 

 

 

Notícies 

 

Naixement d’un riu 
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 Precipitacions ET Evapotranspiració 

Es Escolament 

superficial 

I Infiltració 

Taula 1 Icones i què representen 

A continuació, a la Taula 2, s’adjunten les referències d’on s’han extret les 

representacions icòniques dels altres observables. 

 

Conca hidrogràfica. 

http://www.cienciesnaturals.com/ciencterra/terract/aioce.html 

 

 

 

Divisòria d’aigües. 

http://www.cienciesnaturals.com/ciencterra/terract/aioce.html 

 

 

 

Dibuix de la maqueta, fet per Rita Capella. 

http://www.cienciesnaturals.com/ciencterra/terract/aioce.html
http://www.cienciesnaturals.com/ciencterra/terract/aioce.html
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Mapa d’un exercici de la Selectivitat de l’assignatura de Ciències 

de la Terra i el Medi Ambient. 

PAAU 2000 Sèrie 1, exercici b. 

  

Gràfic d’un hidrograma en relació a pluges i inundacions (aigües 

subterrànies) 

PAAU 2004 Inèdit. Exercici 2b 

 

Conca hidrogràfica de l’Ebre. 

http://www.asaja.com/horizontales/medio_ambiente_12/3 

 

 

Forma de la conca hidrogràfica. 

http://coolgeography.co.uk/A-

level/AQA/Year%2012/Rivers_Floods/Drainage%20basins/Drainag

e%20basins.htm 

 

Aqüífer connectat amb un llac o un riu. 

http://www.xtec.cat/~alopez/hidrosfera/dist/aigsub.htm 

 

 

 

http://utahdiplomacy.org/trivia-is-good-for-you/ 

http://www.asaja.com/horizontales/medio_ambiente_12/3
http://coolgeography.co.uk/A-level/AQA/Year%2012/Rivers_Floods/Drainage%20basins/Drainage%20basins.htm
http://coolgeography.co.uk/A-level/AQA/Year%2012/Rivers_Floods/Drainage%20basins/Drainage%20basins.htm
http://coolgeography.co.uk/A-level/AQA/Year%2012/Rivers_Floods/Drainage%20basins/Drainage%20basins.htm
http://www.xtec.cat/~alopez/hidrosfera/dist/aigsub.htm
http://utahdiplomacy.org/trivia-is-good-for-you/
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http://rowandronelectrical.co.nz/home/attachment/house-and-

appliances-tv-icon/ 

 

Taula 2 Referències d’on s’han extret les imatges 

http://rowandronelectrical.co.nz/home/attachment/house-and-appliances-tv-icon/
http://rowandronelectrical.co.nz/home/attachment/house-and-appliances-tv-icon/
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TRANSCRIPCIONS DEL CURS 2009/10 ORDENADES CRONOLÒGICAMENT 

Primera sessió.-Construcció de la maqueta. Fragment 1. 

Comencen a construir la maqueta i tenen un problema, s'han acabat les tovalloletes que 

es feien servir per fer el penya-segat.  

(1) P.-La tovalloleta, el que podem fer és...miro un segon si en tinc. (La professora no en 

troba).P.-Poseu aquesta capa de base (de grava). Com que les tovalloletes no les trobo, 

que es devien acabar, farem servir paper film.  

A7.-Llegeix les instruccions del dossier.  

(2a) A3.-P, Pel costat també? P.-Què us sembla? Per on? Ara què esteu fent? (A3 Li 

ensenya a la professora el que estan fent).  

(1) P.-Ah! Sí. Poseu-ho pel costat,  

(3)… però el que ens interessa és que ens aguanti el penya-segat.  Perquè, sabeu quin 

problema teníem? Que això se'ns queia tot.  

(2b) P.-A sota hi ha quedat lloc, oi, per què passi l'aigua? A8.-Sí.  

(1) P.-Poseu una mica més de grava. 

(A9 que és d'una altre grup crida  a la professora).  
 
(2a) A9.-P, jo ben bé "lo" del film no ho entenc.  
 
 (1-3) P.-Mira, nosaltres hem de fer un penya-segat aquí. Això representarà el mar o un 

llac. Aquí posarem el penya-segat i això (el film) és perquè s'aguanti (li ensenya el dibuix 

del guió i fa moviments amb les mans dins de la maqueta per indicar on i com cal posar 

el paper film). Aquesta part d'aquí la farem més alta. Poseu una mica més de pedres i 

llavors poseu el film. (La professora marxa i les alumnes es miren amb cara de no haver-

ho acabat d'entendre. Estenen el paper film per la base de grava, al lloc correcte i 

l'aixequen fins arribar a la part de dalt de la garrafa tallada. Posen grava a sobre de la 

part doblegada de paper film, tal com els ha dit la professora). 
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(1) A5 i 7.-(Estan fent bé el muntatge de manera autònoma, seguint les instruccions del 

guió)P.-(Es dirigeix a les alumnes 5 i 7). Ah! Això, això, molt bé. 

(2a) A6, que és d'una altre grup, crida a P.- P, Així està bé?  

(1) (La professora el crida perquè vegi una maqueta que va més avançada que la seva). 

Es tracta d'ensorrar això (el film), perquè després hi posarem més pedres a sobre. A6.-

Vale! (La professora i l'alumne 6  van junts al lloc on hi ha la seva maqueta i els seus 

companys, els alumnes 3 i 10).  

(3) El que vull que veieu és que això per sota està comunicat. A6.-I ara? P.-Mira el 

dibuix. Mireu el dibuix. (Els indica el dibuix del dossier). 

(2a) A9.-El pou l'enganxem?  

(1) P.-El pou no cal enganxar-lo, ensorreu-lo una mica que quedi aquí posadet i ara quan 

poseu la resta de les pedres s'aguantarà. 

(En general per a tots els alumnes). La planta recordeu que s'ha de posar. Deixeu una 

mica d'espai per la planta.  A7.-P, el pou? P.-El pou, què li passa al pou? Que no en 

teniu? Vale, doncs ara en fabricarem un. És que s'han acabat.  

(2a) A5.-Ara el podem posar, no? Aquí sobre? (vol dir el pou)?  

(1) P.-Sí, l'hauríeu d'haver posat abans, però… A5.-Bueno. Ara fem així (fa un moviment 

amb les mans per indicar que escarbaran) i ja està. P.-No, no passa res. Teniu això per 

fer el pou. Li feu un forat aquí sota i ja està. A7.-També. (S'emporta el tub per fer el pou 

i agafa unes tisores). P.-Amb les tisores li feu un foradet, amb les tisores. A1, A8 i A11.-

(Criden a la professora). P.-Aviam ara? Molt bé, molt bé! (Criden a la professora). P.-Ara 

hi podeu posar la sorra. 

(2a) A12.-I el pou, el fiquem després?  

(1) P.-No, no, al principi de tot s'ha de posar el pou. (Assenyala a un altre grup) P.-Ja el 

tenen posat, al principi de tot, el pou. Ara, abans de posar la sorra, poseu el pou. P.-Hi 
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cabrà el pou? (Ho miren entre tots). P.-Poseu-lo a un lloc que es vegi (busca el millor 

lloc). (P prova de tancar el muntatge i veu que el tub és massa alt i li dóna un ampolla a 

A6, que se la queda). P.-Fabriqueu el pou a la vostra mida. (Els ensenya el dibuix del 

guió de la pràctica perquè vegin com cal posar el pou. Ho miren junts.). L'A11 pren 

mesures per veure si hi cap el pou. Ve A6 que també vol fer el pou i la professora diu a 

A11.-Espera, potser els hi donem aquest a ells (tenen la garrafa més gran) i vosaltres en 

feu un altre. (Li dóna el tub a  A6) P.-Feu servir vosaltres aquest. P.-A1, A8 i A11, 

vosaltres fabriqueu-ne un a la vostra mida.   

(2a) A11.-I com el fabriquem?  

P (troba una ampolla amb la base tallada).-Mira aquí, feu servir això per fer el pou a la 

vostra mida, ho talleu per aquí (assenyala la part superior) i ho fabriqueu a la vostra 

mida. Això (la part de dalt) no ho llanceu (es recicla per altres pràctiques). Els alumnes 

prenen mesures i tallen l'ampolla a mida i col·loquen el pou. (P va al grup A3, A6 i A11 i 

tots junts es miren el muntatge per veure com posen el pou). P.-Sobretot molt 

important que no caigui sorra aquí (part del llac) perquè llavors no ho veureu bé. 

(4) P.-(Ho diu per tothom) A8 ha pensat en grapar el pou, bona idea!! (Abans no es feia i 

va ser una idea important perquè d'aquesta manera s’assegura que el pou quedi a un 

costat del muntatge, enganxat  ala garrafa i es vegi l'aigua que té a dins). 

(4) P.-A9 ha pensat... a veure què ha pensat... A9.-En enganxar això (vol dir la part de 

dalt del paper film a la part superior de la garrafa). P.- En enganxar el paper film del 

penya-segat a la part de dalt. P.-Veieu a l'A9 ha enganxant això...Primer "plano" del 

penya-segat nou. (Aquesta acció la fan tots el grups i tindrà una gran importància en el 

desenvolupament de la pràctica, ja que elimina l'escolament superficial). 

(2a) A6.-Aquí hi ha un dibuix que no…  

(1) P.-Hi ha una cosa que no enteneu? Aviam. (Hi va). (No entenen com han de posar el 

paper film i la professora els hi ensenya i els hi diu que  ho facin com ho ha fet A9). 

P.-A9 i A4  heu de posar més pedres (A4 en va a buscar). 
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(2a) A5.- P, tens més pales? P.-Més pales, sí!! (P en va a buscar).  
 
 (1) (Mentrestant tothom està ja molt ocupat en la construcció de la maqueta i en 

general tenen clar el que cal fer). (P està amb A3, A6 i A11) P.- Vale, va, penseu "lo" de 

la planta (ells l'han cridada, perquè no tenen clar com cal posar la planta. La professora 

marxa i es queden sense fer res, fins que..). A6 li diu a A11: Tira'm la botella i com veu 

que no reacciona li diu a A3, que li passa l'ampolla (on s'ha de posar la planta) i va cap 

on hi ha la professora (que està amb un altre grup que va més avançat). P.-Veieu heu de 

fer això (posa la planta dins l'ampolla) i posar-hi paper film per sobre i lligar-la amb...no 

amb el cel·lo no, amb aquesta goma (de pollastre). P.-Ara que vinc aquí (amb la càmera) 

l'acció passa allà. Torna a enfocar la càmera a la part de la classe que està més a prop de 

la pissarra. A4.-On està el paper film? P.-De paper film n'hi ha "varios", per allà se'n veu, 

aquí...que el retallin ells i te'l donin. A4.-A12, el podeu tallar? A12.-P, en tenim prou? P.-

Sí, sí, n'hi ha de sobres. Ara està perfecte. (Agafa el paper film). El que és important és 

que mireu com ho talleu perquè en quedi i que penseu com ho enganxeu, per allà hi ha 

un cel·lo, i veure com ho podeu enganxar. (A1 talla el paper film i A11 li dóna a A4). P.-

La planteta el que heu de fer és embolicar-la molt bé amb el paper film per sobre fent 

com una espècie de cúpula (mou les mans cap amunt fent forma convexa). (També la 

mira i escolta A5, perquè ella i A7 també estan col·locant la planta a la maqueta). (P va a 

buscar més paper film i en troba un). P.-A5. mira, si en tinc aquí un per encetar (li dóna). 

(Es veu a A1, A8 i A12 col·locant bé el paper film del penya-segat, seguint la idea d'A9).  

 
Un cop fet el muntatge els alumnes van tenir molt poc temps per regar. Alguns grups no 

van poder regar. Tothom va regar només per la part en què hi ha terra, però no va 

arribar ni al llac ni al pou. Tothom va segellar els muntatges i la meitat es van deixar al 

sol i la meitat a l'ombra. 

Segona sessió. 

Es comença amb una posada en comú prèvia a les activitats de laboratori. 



 

 

87 

 

Fragment 2.1.-Posada en comú. Observació dels muntatges que estaven al sol (de fet el 

sol només hi arriba de manera indirecta, però estan molt més al sol que les dues que es 

van deixar al laboratori). 

El segon dia al principi de la classe tot el grup i la professora observen les dues 
maquetes que havien deixat al sol. Les dues maquetes són al centre de la taula i tots els 
participants es troben col·locats al voltant. Recordem que no van poder regar gaire el 
dia anterior i que, com que no hi ha escolament superficial, l'aigua de la pluja no va 
arribar a formar el llac. 
 
 (5-6a) P.-Vosaltres on creieu que està aquesta aigua? (es refereix a l'aigua que van 

afegir el dia anterior al muntatge, simulant la pluja) On s’ha quedat? On està aquesta 

aigua? A4.-A la superfície. P.-Tu opines a la superfície? Molt bé. A4.-Sí. A11.-Sí. P.-Tu 

també? A11.-Sí, a la part superior. P.-Algú opina una altra cosa? A2.-No pot ser que 

s'hagi filtrat entre la sorra? P.-Que s’hagi filtrat entre la sorra… A2.-però no massa... P-

però no massa... P.-Nosaltres veiem algun símptoma per algun lloc? . (La professora 

posa la maqueta al centre de la taula).  

(5) P.-Vale, veiem que estigui una mica mullat per algun lloc això? (La professora aixeca 

la maqueta i els alumnes miren per sota). A4.-És que està com una mica mullat, oi? A4.-

Sí. P.-Sí, oi? Alumnes.-Sí. A6.-A sota, no. A4.-Aquí, al cantó, aquí. P.-(La professora deixa 

la maqueta al centre de la taula) Aviam, fins on arriba?  

 
(5) Ah! Mira, mira! Oi, aquí! Mira! Aquí s’ha produït la condensació!! P.-Aquí!! Mira què 

guapo! (La professora i l'A5 assenyalen el lloc on hi ha la condensació, ja que la tenen 

davant i són les persones que la veuen). A5.-Sí. A4.-Què hi ha??? P.-Vale! Mira, veieu 

que això s'ha condensat tot? Alumnes: No. A4.-Ah! Això, això…   

(1) P.-Porteu els vostres, els que estaven a l'ombra. A6.-Va portem els nostres (ell i A11 

s'aixequen).  

(5) A4.-Esteu dient això que hi ha aquí? P.-Sí, si estem dient això, la condensació! Val.  
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(7a) A4.-Ah, però això és el que passa a les botelles!! (L'alumna connecta amb una 

observació que ha fet en altres ocasions en la seva vida quotidiana, fora de l'Institut, 

però la professora no la sent ara. Ella i les seves companyes A4 i A9, que també ho van 

observar amb ella, hi tornaran més endavant). 

Fragment 2.2.-Posada en comú. Observació i comparació de les dues maquetes deixades 

a l’ombra les dues deixades al sol. 

Es comparen les maquetes que el dia anterior s'havien deixat al Sol. Es fa una posada en 

comú. Al principi els alumnes estan drets al voltant de la taula observant els muntatges i 

després tothom seu, excepte la professora, que finalment també seu. Model: 

CONDENSACIÓ (DIFERENCIAL). 

 (5) P.-Al vostre (ombra) s’ha produït condensació a algun lloc? Alumnes-No. P.- I allà? 

(l’altre de l’ombra). Alumnes: No.  A8.-Aquí sí (assenyala un dels costats d'una maqueta 

del sol). P.-Al vostre (ombra) s’ha produït condensació a algun lloc? Alumnes-No. P.-I 

allà? Alumnes: No. P.-En els que estaven a l'ombra? Alumnes: No. A8: Aquí sí!! (Mira un 

muntatge que estava al sol). P.-Els que estaven al sol s'ha fet una mica de condensació. 

A6.-Sí!! P.-I a aquests (els de l'ombra) no.  

(6a) Per què? Això té una explicació. Perquè això ja ho hauríem de saber. A6.-Molt fàcil! 

P.-Sí (riu).  L'aire calent (i mou les mans cap amunt somrient). P.-Sí. A6.-Com sempre! P.-

Com sempre. A6.-S'evapora… A8.-S'evapora…. P.-Molt bé, l'escalfor fa que s'evapori 

l'aigua. A11.-S'evapora… P.-Llavors… Ah?  

 
(5) Per què? On s’ha fet aquesta condensació?  
 

(6a) A 11.-On no hi tocava el sol (Error. L'alumna té la idea que la condensació és 

produeix en refredar-se l'aire i en aquest cas és al contrari). A4.-A un costat P.-A 

l’ampolla? A un costat? Ara veurem… A6.-Depenent d’on venia el Sol A 11.-D’allà P.-

Depenent  d’on venia el Sol. P.-Depenent  d’on estava col•locada… A2.-Al contrari el 

Sol? P.-En una què?? A2.-Al contrari del Sol? Perquè fa més fred? (error) P.-No, no, no, 

no, aquestes (vol dir les gotes de la condensació)s’han fet a la banda d’aquí (vol dir a la 
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del sol. Tota l'estona ho assenyala). A2.-Ja, no, no, t’estic dient que em va passar (a 

casa) que de la mateixa ampolla, que estava al Sol tota… Això és una pregunteta, no? … 

Mira  a la càmera i riuen. Vale, sí l’aigua s’escalfa, però llavors la part on tocava més més 

el Sol està més calent, llavors és com és dif… (L'alumna té una contradicció: ella sap que 

quan l'aire es refreda es produiex condensació, però veu que en aquesta situació, que  

és com una que li va passar a casa amb unes ampolles que tenien aigua dins i estaven al 

sol, la condensació s'ha produït a la zona que està orientada al sol i, per tant, amb més 

temperatura i no ho entén). P.-Però, per què al estar més calent s’ha evaporat més…  

A4.-I llavors va cap aquell cantó!! A2.-Però llavors no se’n va cap el lloc que està fred i 

s’enganxa? (l'aluma seguiex amb la idea de la condensació per refredament) P.- Aquesta 

pregunta serà solucionada quan emboliquem les plantes aquestes (assenya-la les 

plantes grans). A4.-Ah! És que jo això també ho vull saber! (Aquesta aluma era  casa de 

l'altra el dia que va passar la condensació dins les ampolles i ho van estar discutint i 

també hi està interessada).  

(6a) P.-Vale, vale! A les hores: quanta gent opina que lo que passarà és que es 

condensarà lo que estarà més cap al Sol i altres opinen que no. Quanta gent opina que 

es condensarà el que estarà més cap al Sol? A4.-Jo no, jo cap a l’ombra. A2.-Jo també 

A9.-Jo també. P.-Tu cap al Sol? A 8.-No, però tampoc… A6.-Jo cap al Sol P.-Tu cap al Sol? 

(7a)  A9.- Però en veritat és cap a el sol em sembla (Vivència contradictòria amb el 

model de condesació de l'alumna. L'aluma sap que la condensació es produeix per 

refredament, però va observar que a les ampolles no es produïa així i no ho entén ). A4.-

(Explica la vivència) Sí, perquè teníem la botella així… A4.-Sí, per això, jo ho sé, que en 

veritat és cap al Sol. Riuen. A2.-És que tenia unes botelles… A6.-És que us vau equivocar 

A4.-No ho entenc! A4.-És que tenia unes botelles aquí (al costat d'una finestra) i llavors 

es va condensar… A9.-Sí, estaven així… A4.-i llavors es va condensar aquest cantó, que 

és per aquí que ve el Sol. I llavors aquí hi ha ombra i aquí no hi era Fa que no amb el dit 

amb molta energia), estava aquí, saps (li diu a la professora)? P.-Ah!! Val! A4.-Això, sí, 

però no ho entenc.  
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(7a) P.-Però per què? Perquè hi ha dues maneres (vol dir de produir-se la condensació). 

Recordem la pràctica del punt de rosada. Dues maneres d’arribar a la condensació.  

(6a-7a) A6.-Depenent de la temperatura. P.-De la temperatura. O de la? A6.-O del que 

hi posem  (fa un moviment com d’afegir amb les mans). P.- Molt bé!! De la humitat 

(moviment mans) de la humitat. Si tu li poses molta humitat. Arribarà… Què passarà? 

A6.-Que faltarà menys per arribar… A6 i P (a l’hora).-Al punt de rosada. P.-Al punt de 

rosada!!! Molt bé!! Perquè hi haurà més humitat. A6.-Hi haurà saturació. P.-Hi haurà 

saturació!!! A6.-En canvi si refredem, per exemple… És que…mira a la professora amb 

complicitat. P.-És que això és del seu treball de recerca (7a). A2.-Hi ha una cosa que no 

entenc. Perquè només es condensa a un costat i a l'altre no? P.-Molt bé!! Es dóna en un 

costat perquè allà es donen les condicions suficients de temperatura i humitat perquè 

s'arribi al punt de rosada i en l'altre lloc no. A2.-Ah!! I això varia d'un costat a l'altre? P.-

Sí! Clar, clar!! Això ho veurem quan emboliquem les plantes (la professora fa referència 

al muntatge que es farà sobre la transpiració i condensació diferencial que es farà molt 

aviat a mena de "zoom" de la planta embolicada de la maqueta). 

Fragments 2.3.-Al laboratori. En aquest apartat s’inclouen les converses que es van 

produir al laboratori entre la professora i cadascun dels grups, després de les posades 

en comú, mentre els alumnes estaven regant per la part de la terra i observaven si 

s’omplia el pou i si es formava el llac, seguint les instruccions del guió.  

Grup A1, A8 i A12. Els alumnes simulen la precipitació però costa molt que l'aigua arribi a 

sortir per la zona on s'ha de formar el llac. L'A8, impacient, escarba fins que troba l'aigua. 

(5) L’A8 crida a la professora i amb cara molt alegre i movent molt les mans, separant-

les li diu una cosa. P.-Què dius que heu fet? A8.-He fet un forat? Mentrestant, l’A12 

rega i l’A1 mira pel costat la maqueta per veure si l’aigua s’infiltra i si s’omple el pou. A8 

ha escarbat entre les pedres del lloc on s’ha de formar el llac i ha trobat aigua. Això 

l’alegra molt i ho vol compartir amb la professora. P.-Heu fet un forat? Ah! Molt bé, 

molt bé! 

Grup A2, A4 i A9. Les alumnes estan simulant la precipitació i la professora s'hi acosta. 
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(6a) A9.-(Pregunta a la professora) Què li passarà al pou? P.-Què li passarà al pou? 
Aviam? Què li passarà a aquest pou? A4.-L'aigua baixarà abaix de tot i pujarà l'aigua, 
no? P.-Molt bé! A4.-Sí  o no? Mira P. A9.-Quedarà aquí dintre? Assenyala el pou. P.-
Quedarà a dintre? Ja veurem, ja veurem. Aviam què passa! A9.-Però, vols dir, que per 
les pedres no li costarà més passar? P.-Ah! No sé!! A2.-Voleu dir que l'aigua pujarà?? 
Riuen. 
 

(5) Reguen i l'aigua arriba al pou i comença a omplir el llac i criden a la professora: Ja, 

ja!! La professora hi va i veu a A2 escarbant les pedres de la zona del llac tal i com  ha 

fet anteriorment A8, perquè l'aigua no acaba d'arribar a la superfície. P.-Riuen. L'A2 ha 

fet trampa!! Riuen. A2.-És que hi ha moltes pedres i no es veu. A4.-És que a sota hi ha 

aigua!!! P.-Ja comença a sortir aigua. A4.-Mira-la, mira-la!! P.-Mira-la, mira-la. Ah! Oh! 

Oh! Ja hi ha aigua. Acosta la càmera i es veu l'aigua entre les pedres. A4.-Uee!! (molt 

contenta). 

Grup A6, A10 i A11. Simulen la precipitació i finalment també acaben escarbant. 
 
(5) A6 està regant i A11 està mirant com baixa l'aigua.  A10 està omplint una altra 
ampolla per regar també. A6.-Hem fet un aqüífer! P.-Què dius que heu fet? A6 i A10.-
No, no, no riuen. 
A 10 escarba i troba aigua. Criden a la professora. A10 ha trobat aigua!! La veieu? 
 
Grup A5 i A7. Són les úniques que no han escarbat i que han esperat pacientment fins 
que s'ha omplert el llac a partir de les precipitacions. 
 
(5) P.-Aviam el vostre llac?. A5:-Aquí (assenyala la zona de la maqueta que representa el 
llac). P.-Ja tenim un llac. I què ha passat? Què heu vist? A5.-Hi ha aigua al pou també. P.-
Ah!!  Hi ha aigua al pou. Ah!! Molt bé, molt bé!! Espereu que us donaré… 
 

(6a) A7.-Al principi costava més (vol dir que l'aigua s'infiltrés), perquè no…. La 

professora que ja marxava enfoca a A7 i li diu: Digui digui, al principi costava més…. A7.-

Al principi costava més perquè (mou el dit assenyalant cap abaix i després ajunta les 

mans), perquè la terra estava molt compacta (torna  a ajuntar les mans) i llavors a l'anar 

filtrant (torna a moure un dit com indicant entrada) mica en mica  l'aigua va separant 

(mou les mans separant-les per indicar que l'aigua va fent camí) i després és més fàcil 

que n'entri més. P.-Molt bé!! 
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Tercera sessió.-Posada en comú prèvia a les activitats de laboratori. 

Fragment 3.1. Posada en comú: la mida de la conca i la quantitat d’aigua.  

Els alumnes i la professora observen i comparen els llacs de les garrafes i parlen de la 

influència de la distribució dels materials i de la mida de les conques en la infiltració i la 

formació de llacs. 

(5) Comparen garrafes amb un mateix volum.  

(6a) P.-Perquè aquí ens ha sortit un llac (assenyala la maqueta que té més espai a la 

banda del llac) i aquí gairebé no tenim llac (assenyala la maqueta que té menys espai a 

la banda del llac)?  

(5-6a) A4.-Perquè allà (assenyala la maqueta que té més espai a la banda del llac) hi ha 

moltes més pedres. P.-Aquí hi ha moltes més pedres i és més gran aquets tros. Molt bé, 

molt bé. A4. Mireu aquí. Això és més gran (zona del llac) i això és més petit (zona del 

penya-segat). A l'altra és al revés: petit (llac) i gran (penya-segat). 

(5) Comparen garrafes amb volum diferent.  

(6a) P.-Una altra cosa. Les vostres conques , les que estan allà (a l'ombra) són més 

grans. Per això ens ha costat més que s’omplissin.  

(6b) Què passa quan una conca és gran? Pot ser que en una conca gran hi hagi més 

aigua que en una de petita i no es vegi (s'assenyala l'ull amb energia). Què vas fer tu 

(assenyala a A11) per trobar aigua? Escarbar, que això va ser genial. Això és nou 

d’aquest any. A ningú se li havia acudit escarbar (Riuen). Per què saps que passa que 

normalment quan reguem s'omple, però aquest any com hem anat una mica estressats, 

allà corrent...(Riuen). 
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Fragment 3.2.-Posada en comú prèvia a les activitats de laboratori: l’intercanvi de gasos. 

 (2b) P.-Perquè no li hem fet forats al paper film de sobre de la planta? (Silenci alumnes. 

No entenen què els pregunta.) P.-Perquè no li hem fet forats?  

(3) A4.-Perquè ja l'agafa de baix, no, l'aigua? A1.-Per què així no se'n va l'aigua.(La 

professora vol que contestin que la planta fabrica oxigen i per això no cal fer forats 

perquè respiri. Té al cap una pregunta que li va fer l'A 11 el dia que feien la maqueta. Li 

va dir perquè no li fem forats al film que recobreix la planta pensant que la planta 

"s'ofegaria" si no en fèiem i ara els alumnes pensen que pregunta alguna cosa 

relacionada amb l'aigua). 

(2b)P.-Sí, però els forats… Tu perquè ho deies? Perquè no li fem forats? Tu vas dir una 

cosa. (Mira a l'alumna que va preguntar el dia que van fer la maqueta perquè no li feien 

forats al paper film). 

(6a) A8.-Per l'oxigen. P.-Per l'oxigen, no? L'A8 va dir (quan estava fent la maqueta): què 

passa amb l'oxigen (si no li fem forats)? A9.-No pot, no pot agafar oxigen… (mou les 

mans cap a ella a l'alçada de la boca). A5.-No pot agafar oxigen? A10.-No hi haurà diòxid 

de carboni. A9.-Vam dir que la planta no es "menjava" l'oxigen! (L'alumna recorda una 

conversa, que no es va gravar per error, en què parlàvem sobre el fet que es poden 

tenir plantes a l'habitació). P.-Però perquè passa, aviam si algú sap dir-ho. Que això ho 

hem dit, eh? A11.-Per què passa lo de…?  

(2b) P.-Per què no falta que estigui destapada? Pèr què no es mor estant tapada? P.-Per 

què no se'ns morirà la planta que tindrem tapada?  

(7b) A11.-Per què ja agafa oxigen. A10.-Si a un cas no podrà crèixer, no? P.-Per què no 

podrà crèixer? A10.-Perquè no hi haurà diòxid de carboni. P.-Ah, no? Ah, no? A4.-Si el 

diòxid de carboni el fa ella! A10.-Només hi haurà diòxid de carboni. P.-Ah! Només hi 

haurà diòxid de carboni? Alumnes.-parlen tots a l'hora. P.-Aviam, aviam… A11.-Treu 

oxigen, no? I llavors una part molt petita d'aquest la torna a fer servir. A2.-…es renova, 

no? A10.-Al final hi haurà més oxigen que diòxid de carboni? P.-Al final hi haurà més 
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oxigen que diòxid de carboni? Si senyor! Segurament se n'acumularà més, Però clar el 

diòxid de carboni que necessita ja en té suficient. Perquè amb el que fabrica ella... 

Tampoc se n'anirà de passeig. Però sí que tens raó, tens raó! A2.-Com? De l'inicial agafa 

l'oxigen i… (mou les mans en forma de cicle). P.-Aviam, ella què fa? Quan fa la 

fotosíntesi què fabrica? A10.-Molt oxigen. P.-Molt oxigen. Aquest oxigen perquè el fa 

servir? Per respirar. P.-I aquesta respiració, com diu A10, fabrica diòxid de carboni, però 

no en fabrica tant. Però clar tampoc la tindrem dos anys i tampoc ens farà un 

creixement accelerat. No falta fer-li forats perquè ella fabrica l'oxigen. A11.-Podríem 

tenir una planta tapada i no es moriria?  

(7b) P.-Sí, de fet hi ha molts llocs, molts aquaris… Bueno, aquella planta del Museu de la 

Ciència, com l'Elodea que tenim aquí nosaltres (al laboratori), la tenen tancada i fa anys 

que és allà dins. Ella mateixa es crea l'oxigen i el diòxid de carboni. Deu haver-hi una 

manera de regulació (mou els mans en forma de cicle), perquè la planta no està morta 

allà. Vull dir que deu fabricar suficient diòxid de carboni com per viure. Això s'haurien 

de fer càlculs de gasos i veure com funciona. 

 
Quarta sessió.- Posades en comú prèvies a les activitats de laboratori. 

Fragment 4.1.-Les maquetes al sol i a l’ombra, les plantes grans embolicades i la 

condensació diferencial. 

S'observen per última vegada les garrafes per estudiar la condensació i es comenta 
que ha passat en embolicar les plantes de mida gran amb plàstic. 
 

(5) P.-Fixeu-vos que els que la setmana passada les havíeu deixat a l'ombra (les 

maquetes) i ara els heu deixat al semi-sol. Fixeu-vos que tot això (toca la part de dalt de 

la garrafa) ha quedat… Què ha passat aquí? Alumnes.-Hi ha hagut condensació. P.-La 

condensació Molt bé!! I en canvi aquí que no li tocava tant la llum, perquè està més 

amagat (els alumnes i la professora miren les maquetes), no n'hi ha. La condensació 

només està per la zona que estava al sol. A5.-Aquí (assenyala la maqueta). P.-Exacte. 

Aquí (gira la maqueta perquè tothom ho vegi). P.-L'A1 em va dir que el professor de 
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Química us havia ensenyat les plantes que jo havia dut al seminari de Física i Química 

(és molt més assolellat que el laboratori i el seminari de Ciències Naturals, on es fa la 

classe). I vau veure que la condensació s'ha produït en aquella banda (assenyala la 

banda del sol). A1.-Sí. A4.-Ah! Sí!.  

(7a) P.-L'A1  i jo estàvem divendres a la tarda fent una pràctica del seu treball de recerca 

i vam pensar en les plantes (que estaven a l'ombra embolicades). Llavors...A1 explica 

què va passar a les plantes.  A1.-Doncs que com estaven al costat del sol... P.-No, 

aquelles d'allà (assenyala la laboratori) A1.-Quines? P.-Les que vam treure tu i jo  a la 

tarda perquè vam dir "pobres" (vam pensar que estarien tot el pont tapades). A1.-Ah! 

Vale! No tenien nuclis de condensació... P.-No nuclis de condesació no està bé. O sigui, 

nosaltres teníem la planta vale... (Mira a A1). Teníem la planta i no hi havia cap goteta, 

no hi havia res de condensació i la vam obrir i al obrir-la i treure-la, a tota la part de sota 

(de la bossa de plàstic que la contenia) va haver-hi condensació.  

(6a) A9.-Pel canvi de...P.-Què passava? Com que a dintre allà estava tancat i tenia una 

temperatura...com? A9.-Calenta. P.-Més calenta. En obrir, com que  a fora estava més 

fred... A9.-(Mou la mà com indicant una gota que s'enganxa) Pam! P.-Més fred i "pam" 

es va condensar. Les vam deixar a passar el pont aquí sobre la taula. Les vam regar, però 

curiosament...(mira a A1) Què va passar quan les vam obrir, com estaven, humides o 

seques? A5.-Humides. P.-Humides! Van estar més "contentes" tancades que obertes. 

Perquè són plantes d'interior. Aquest matí les pobres tenien totes les fulles així 

(caigudes). Les he regat i les he tornat a tapar. I ara, després, les mirarem. 

Fragment 4.2.- Posada en comú: balanç hidrogeològic. 

Tots es troben asseguts al voltant de la taula mirant el dossier i la professora llegeix les 

sigles del balanç hidrogeològic i van interpretant el seu significat i explicant com ho han 

simulat als seus muntatges. 

Es consensua el Balanç Hidrogeològic i es comenta com s'han representat a la garrafa 
els diferents processos. P = ES+ ET+I 
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(6b) P.-Evapotranspiració, que serà l’evapotranspiració? Que és la unió de dues coses. 

P.-La transpiració com l’hem representada? A 11.-Amb la planta. P.-Molt bé, amb la 

planta, la transpiració l’hem representat amb la planta. La que hem tapat, ... 

(6b) ...que alguna s’ha condensat (uns alumnes indiquen que la seva i la professora 

assenteix).  

(3) L’hem posat per veure que la planta sua, transpira.  
 (6a) Veurem al microscopi on passa, que la pena és que la discussió dels porus no es va 

gravar. I després amb aquestes altres (vol dir les plantes grans tapades) que hem posat 

a l’ombra i al sol hem vist que quan transpiren més les plantes, quan estan evidentment 

a on? Alumnes.-A sol. P.-A l’ombra com la temperatura es més baixa no es produeix 

aquesta transpiració. Què més? Evapo? Com ho hem representat? Alumnes.-Amb 

l’aigua que ha quedat al sostre (volen dir de la garrafa). P.-L’aigua que s’ha evaporat i ha 

pujat cap a munt. 

(6a-b) Escolament superficial, això no ho hem treballat encara, però què deu ser 

escolament superficial? A11.-Pues, l’aigua que va per... sota... P.-Per sota? Superficial!! 

A11.-Per sobre. P.-I infiltració. Alumnes.-La que va per sota. P.-La que va per sota que 

ho vam veure molt bé (5) com s’anava infiltrant. A2.-L’aigua que va així (indica cap a 

baix). P.-Exactament, l’aigua que va per sobre i l’aigua que ve per sota. Això està al 

dossier. Escolament superficial, superficial què vol dir?  

(2a) A9 (no ho entén).-Per sota i per sobre, quan regàvem? P.-Exacte, quan regàvem 

què passava?  

(5) P.-Una part anava per sobre i una part...., ... 

(4)...però què hem fet nosaltres aquest any amb l’escolament superficial gràcies al teu 

invent (mira a A9)... A5.-Hem frenat l’escolament superficial. P.-Sí, perquè amb el teu 

invent (torna a mirar a A5) què hem fet...muralla!! Hem fet una muralla, la teva muralla 

ens ha frenat l’escolament superficial. I està molt bé, perquè així hem sapigut que tota 

l’aigua que ha arribat aquí (assenyala el llac) ha arribat per sota. A9.-Vale!!  
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(6b) P.-I una altra cosa, fixeu-vos que la precipitació és igual a tot “lo” altre, per això es 

diu balanç hidrogeològic, que ja ho anirem treballant.  

(2b-6b) I ara una última cosa abans de passar a l’acció: Què representen aquestes 

gotetes que han quedat enganxades al sostre? (assenyala una de les garrafes). A11.-Els 

núvols .P.-Sí? Representen els núvols? Sí. Per exemple, aquest “mogollón d’aquí? 

Aquestes representen núvols. Però totes les gotetes representen núvols? Per què tot el 

vapor d’aigua que hi ha el veiem? Alumnes.-No. P.-Ah!! Però les gotetes ja són núvols, 

sí, són núvols!! Si les veiem són núvols!! Per què les veiem? A9.-Perquè és líquid. Si les 

veiem ja són líquides. El vapor d’aigua no el veiem, perquè és un gas. 

(1) Què hem de veure avui: perquè vosaltres (A2, A4 i A9) vau salinitzar molt, que tu no 

hi eres, però va arribar fins i tot un iceberg (de sal) al pou, heu de veure si la planteta 

s’ha vist afectada per la salinització. Vosaltres (A6, A10 i A11) que vau salinitzar poc, 

perquè jo estava allà,...que em despisto un moment i us passeu, amb el conductímetre, 

sense sobreexplotar,  heu de veure si s’ha salinitzat el pou. Si no s’ha salinitzat, 

exploteu. I els que ja ho vau salinitzar cal fer una última mirada. A2.-Ho diluïm. Podem 

explotar el pou? P.-Sí, sí, torneu a regar... Jo encara ho deixaria tapat, per què dilluns hi 

sou encara (És abans de les vacances de Nadal i han de fer un viatge a Madrid i 

marxaran uns dies abans d’acabar el trimestre). Alumnes.-Sí. P.-Doncs jo ho deixaria fins 

dilluns i llavors ho netegem. 

Fragments 5.1.-Contaminació. 

En aquests fragments s’inclouen les situacions en què es contamina la terra i s’observa si 

la contaminació arriba al pou i al llac. Són fragments curts i, per desgràcia, molt 

incomplets, ja que no es va organitzar bé la filmació de les activitats en ser el primer cop 

que es feia. 

A2, A4 i A9. 

Les alumnes del grup format per A2, A4 i A9 expliquen a la professora el que volen fer 

respecte a la contaminació i després un cop fet expliquen el que ha passat en 



 

 

98 

 

contaminar la terra a la professora i a A6 i A11. Després també s'hi acosta A8. S'observa 

així la connexió aqüífer-pou-llac. 

(1) P.-Digueu-me què heu decidit fer. A4.-Nosaltres hem decidit posar contaminació 

només per aquest cantó (assenyala la terra) i veure si passa al pou o què fa. P.-Vale! 

Voleu veure si arriba al pou, no? A9.-Sí. A4.-Hauríem de buscar una xeringa més petita. 

P.-Xeringues petites en tinc moltes. Espereu-vos un segon. (La professora porta la 

xeringa petita i comencen a afegir aigua amb colorant a la terra). 

(5) P.-Ah!! Mira, ja arriba, ja arriba (es veu com la contaminació que s'ha produït a la 

terra arriba al pou). A9.-Oh!! Quina pena!! S'ha contaminat. (Llavors arriben A6 i A11.) 

P.- Mira! Mira! Expliqueu el que us ha passat, aviam. A4.-Primer el pou…  

(2a) P.-Però, què heu fet? On li heu posat la contaminació? A2.-Primer aquí (a la terra), 

però quan ja havia passat tot...  

(5) P.-Però què ha passat al principi? A9.-Que ha passat al pou i llavors ha passat per 

sota (per sota del paper film,  a la base del penya-segat) han començat a sortir uns 

regalims!!  

(1) P.-Ara confesseu, confesseu, si heu contaminat molt o poc. A2, A4 i A9.-(a l'hora) 

Molt!! A11.-Hala!! (Riuen) 

 

 

A6, A10 i A11. 

Els alumnes A6, A10 i A11 el dia anterior van contaminar el mar (havien salinitzat el llac 

prèviament) i el colorant no ha arribat ni al pou ni a la terra. No sobreexploten encara. 

La seva conca és gran. 

 

(5) A10.-Veiem que el mar s'ha quedat blau. A6.-De colorant, no?  
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(6a) A10.-I salinitzat, perquè li vem tirar sal.  

(1) I ara tenim que mirar si el colorant ha passat a la terra. A6.-I al pou. A11.-Per tant 

tindríem que agafar una mostra. A6.-Espera vaig a buscar un vas de precipitats. (Treuen 

una mostra d'aigua del pou i de la terra).  

(5) A10.-Ja està. S'observa que no té colorant, el colorant no ha arribat al pou ni a la 

terra).  

Mesuren la salinització (es veurà més endavant) i en sobreexplotar arriba el colorant al 

pou. Després tornen a regar i tornen a contaminar. Ara contaminen la terra amb 

bastant colorant. 

(1). P.-Heu regat al costat (a la terra) i ja està arribant al pou. No? A11.-Sí. P.-Per tant 

s'està contaminant el pou. A6.-Ha arribat als dos llocs. A11.-Sí. Mira. Mira, mira, està 

passant (cap al llac, la contaminació). A6.-Aquí està passant. A10.-Mira, mira, mira aquí 

a sota (escarba les pedres del llac). A10.-Crida a la professora.-Ha arribat una mica, 

perquè hi ha una mica de verd. P.-Ah! Mira, mira, mira com està avançant la 

contaminació. Es veu més concentrat aquí (prop de la terra, a la base del penya-segat). 

Veieu com aquí està més concentrat i aquí va avançant, la cosa? A10.-Sí. A11.-Sí, es veu 

super-bé. P.-Mira, mira ,fa com unes línies, ho veieu. A10.-Sí. P.-Sí, el pou també, pobre. 

A11.-Com "mola".  

(6a) A10.-I això és dolent per la planta? P.-Això sí. Aviam primer la planta l'hem salinitzat 

i després li hem tirat colorant... (Es taca la taula de colorant i es paren per netejar-la). 

Fragments 5.2.-Salinització (i una mica de contaminació). 

En aquests fragments s’inclouen les situacions en què es salinitza el llac i es comprova si 

la sal arriba al pou amb un conductímetre. En algun cas la contaminació també s’observa 

A6, A10 i A11. 

(5) Primer A6 (que no hi era el dia anterior) observa  que el paper film que està sobre la 
planta petita que hi ha al muntatge presenta molta condensació) A6.-P, filma-ho per 
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veure-ho. P.-Sí, sí, es veu, es veu. (No ho comenten, tots dos han parlat en moltes 
ocasions sobre temes relacionats durant el treball de recerca). 
(1) P.- A6, tu saps el que van fer, oi? A6.-Van salinitzar i contaminar el mar. P.-Primer 

hem de mesurar sense sobreexplotar (l'aigua del pou), eh!! (Ho fan)  

(5) La mesura de conductivitat es molt més baixa al pou que al mar (però no diuen el 

resultat). No ha arribat eh, gairebé (la sal al pou).  

(1) Ah!! Vosaltres en vau posar molt poqueta oi? A6 (que no hi era el dia anterior).-En 

vau posar molta o poca? P.-No, aquí poca. Ara agafem un altre vas de precipitats i 

mirem la salinitat d'això (assenyala el mar).  (Agafen una mostra del mar). P.-Aquesta és 

d'aqui, oi? (Assenyala el mar). A1.-Sí, sí.  P.-Espera que necessito l'aigua destil·lada (per 

netejar el conductímetre). (Fan la mesura).  

(5) P.-Sí, sí, està molt més salinitzat això (el mar) (però no diuen el resultat). A6.-No ha 

arribat (al pou vol dir). P.-Ha arribat molt poc.  

(1)Ara hauríeu de sobreexplotar.  

(2a) A6.-Sobeexplorar és treure? 

(1)  P.-Sí. Agafeu una xeriga i traieu aigua del pou. A10.-Doncs ara sobreexplotarem la 

costa (treu aigua amb la xeringa del pou i la posa en un recipient).  

(6a) P.-Nosaltres hem comprovat dues coses, que el colorant s'ha quedat aquí (al mar) i 

no ha passat (a la terra ni la pou) i després hem comprovat que la sal no havia passat.  

(1) Ara què volem fer? Què hem dit que faríem. A10.-Sobreexplotar. P.-Exactament. El 

líquid que traiem (del pou) l'hem anar posant en un recipient a veure si acaba arribant. 

(Van traient aigua fins que surt amb colorant). 

(1) La professora deixa que facin ells sols la mesura. Després de sobreexplotar treuen la 

mostra de l’aigua del pou.  

(5) Primer comproven posant el sensor dins d’aigua destil·lada que dóna 0,0 mS. 

Després fan la mesura a l'aigua del pou i els surt un moment un valor elevat, que no 
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diuen, i després el sensor torna a marcar zero. Després es veu que es va desconnectar  i 

per això no marcava bé.   

A5 i A7. 

(1) P.-Què heu fet vosaltres?  A7.-Nosaltres hem posat aigua (vol dir que han format el 

llac) al "mar" (futur) i al pou, llavors hem salinitzat l'aigua del mar (han fabricat el mar) i 

... 

(6a) jo crec que no arribarà la sal al pou fins que s'exploti.  

(2a) P.-Què fareu ara per comprovar això que has dit? A7.-Doncs ara sense explotar 

comprovaria si la sal ha arribat al pou. P.-Com que l'A5 sap com funciona el 

conductímetre, ja ho podeu fer. Val? A7.-Sí (tímid). Potser millor deixar-ho per al proper 

dia? P.-No, feu-ho ara, perquè tampoc teniu res més a fer… A5.-Mirem si ha variat? P.-

Sí. 

(Ho fan).  

(6a) P.-Què us ha sortit? A5.-2,76 mS. P.-I això, la del pou? Havent salinitzat el llac?  A5.-

Sí. P.-Ah!! Molt bé, molt bé, això vol dir que ha arribat? A5:-Sí, sí, ha arribat. P.-Perfecte! 

Directament. Es gira cap a l'A7 i diu: O sigui que la teva hipòtesi? A7.-Va a ser que no. 

Riuen. Bueno (arronsa les espatlles i somriu). P.-No, dóna, perquè això depèn de la 

quantitat. Ells (A6, A10 i A11) que en van posar molt poca i tenen… (Es gira i assenyala) 

Com es la seva conca? Mira-la, mira-la. És molt més gran que la vostra. Vosaltres teniu 

una conca petita. A7.-Sí. P.-Amb menys sal es salinitza el pou. A7.-Sí, i si es vol igualar 

(assenyala el mar i el pou amb un moviment tipus flux donant la idea d'igualació de 

concentracions). 
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Fragment 6.-Observació d’estomes al microscopi tres mesos després. Transpiració i 

intercanvi de gasos. Posada en comú. 

Al cap d'uns tres mesos de fer la pràctica de la conca hidrogeològica es va fer una 

pràctica per observar els estomes de la falguera, que els alumnes de l'Institut havien fet 

a 1r d'ESO, però la resta no havia fet. Es recorden els conceptes de transpiració i 

intercanvi de gasos. 

(5-6a) P.-Això (el que estan veient al microcopi) té a veure amb la pràctica de la 

transpiració. P.-Perquè què vam dir, què vam parlar a la pràctica nostra? Alumnes.-Els 

porus. P.-Els porus aquests. P.-Què vam dir que eren aquests porus? A9.-Que treien... 

(mou les mans cap amunt). P.-Que treien què? Què és el que treien? Alumnes.-Alguns 

diuen evapotranspiració i alguns transpiració. A9.-Treien aigua. P.-Treien aigua . Molt 

bé! I això com es diu? Evapotranspiració? Alumnes.-No, no, transpiració. P.-Molt bé! Es 

diu transpiració, per tant surt aigua. Què més passa per aquí? Aquests porus  a part de 

l'aigua (la professora vol anar cap a l'intercanvi de gasos, però els alumnes que parlen 

encara estan a la transpiració). A9.-S'obren i es tanquen. P.-Sí s'obren i es tanquen, 

segons les necessitats de la planta, per aquí passa alguna altra cosa més. Aquesta planta 

té una capa impermeable, que la protegeix contra la dessecació, vale? Què entra i surt 

per aquí? Alumnes.-Oxigen. P.-Oxigen. Molt bé! L'oxigen perquè entra? Alumnes.-Per 

fer la respiració. P.-I surt com a producte de... Alumnes (fluix).-De la fotosíntesi... P.-De 

la fotosíntesi. Molt bé! No tingueu por. I en canvi, l'altra cosa que també entra i surt. 

Què és? A1.-Diòxid de carboni. P.-Molt bé, A1! Aquest diòxid de carboni entra per fer 

què? Alumnes.-La fotosíntesi. P.-I surt com a producte de la...? Alumnes.-De la 

respiració. P.-De la respiració. Molt bé! 

(5) (Mentre els alumnes segueixen amb les observacions la professora fa un dibuix a la 

pissarra de l'epidermis de la falguera, al qual es refereix ara, tot indicant els noms de les 

parts i comentant-les).  
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(5-6a) P.-Aquest ostíol és el forat (assenyala el dibuix de l'epidermis de la falguera que 

ha fet a la pissarra). No sé si sabeu vosaltres... Ah sí!!... 

(7b) ...si vosaltres vau estar a Roma el curs passat, oi? Alumnes.-Sí. P.-Algú de vosaltres 

sap com es diu el port de Roma? Que està a uns quants quilòmetres de Roma. Comenca 

per "o". A11.-O... P.-Si és on arribaven els vaixells  amb les legions i llavors anaven 

caminant fins a Roma i passaven per allà pel Foro, que hi ha aquell arc triomfal... Té un 

nom que sembla una paraulota però no ho és. A5.-Ostia. P.-Sí es diu Ostia. Estoma en 

grec vol dir boca. Ostia en llatí vol dir porta. Per tant, això és el forat. 

(6a) P.-En aquest forat què passa. Anem a veure el que surt, què surt pel forat. Surt 

oxigen i aquest oxigen hem dit que és un resulta de què? És el producte, el que sobra, 

de la ... Alumnes.-Fotosíntesi. P.-Molt bé, molt bé. I també hem dit que surt aigua, que 

seria la transpiració. Això és molt important, perquè què és el que fa que pugin les coses 

de l'arrel cap amunt. De fet, com que per aquí (assenyala l'ostíol) va sortint aigua, per 

capil·laritat... A6.-S'ha de renovar. P.-Clar, és una qüestió de pressions. En sortir l'aigua 

xucla la que hi ha ha sota. O sigui que és important la transpiració perquè fa falta. El que 

passa és que és un problema la transpiració. Perquè si es perd molta aigua què passa? 

A6 i A11.-Que es mor. P.-Que es mor la planta. Perquè si una planta està en un lloc amb 

molta sequera què faran els seus estomes, els tindrà com? Alumnes.-Tancats. P.-De fet, 

els cactus només els obren de nit. En canvi si és una planta de llocs molt humits, tindrà 

molts estomes, els tindrà oberts, sense cap problema.  A6.-Triguen a obrir-los i tancar-

los? P.-Això no ho sé. Li pregunta a P2, que és al laboratori en aquell moment, i 

imparteix Biologia als mateixos alumnes. P.-P2, triguen molt en obrir i tancar els 

estomes? Són ràpids aquests moviments estomàtics? P2.-No ho sé... P.-Però suposo que 

ha de ser relativament ràpid. P2.-Però ha de ser ràpid,  perquè abans ho hem fet amb 

els de 1r d'ESO i hem vist que alguns estaven tots oberts, altres tots tancats, uns mig 

oberts i altres mig tancats, i les falgueres estan totes en les mateixes condicions. O sigui 

que deu ser ràpid. P.-Jo crec que ha de ser ràpid. P2.-Sí, crec que ha de ser una cosa 

ràpida.  
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(7a) P.-Un noi que va fer un treball de recerca amb P2 va agafar dos globus per simular 

els estomes. Va treballar sobre la transpiració i va agafar un globus i va enganxar a una 

banda...vaig a agafar un globus, que encara tinc els vostres globus plens d'aigua aquí, A6 

i A10. P.- Va ficar aquí al globus cinta aïllant (a una banda) quan estava buit i llavors el va 

inflar i quan es va inflar el globus va tenir forma de mongeta com la cèl·lula de l’estoma. 

Perquè el que passa és que l’estoma s’infla d’aigua, agafa turgència, quan agafa 

turgència s’obre. Quan  hi ha molta humitat s’infla i en inflar-se s’obre. Quan hi ha poca 

humitat el pobre és queda “tot així” i llavors es tanca. 

(6a) P.-Hem dit que surt oxigen, surt aigua i l’altra cosa que també surt és CO2, vale? 

Aquest CO2 hem dit és un producte de..de què hem dit? Alumnes.-De la respiració. 

Fixeu-vos quin ambient hi ha aquí a l’estoma, a cada estoma. Quin ambient!! I ara anem 

a dir el que surt, vale? Perdó el que entra!! Entren només dues coses. Quines són les 

dues coses que entren? Alumnes.- CO2  i O2. P.-El CO2  i l’O2. El CO2  és el que ens 

permetrà fer... A4.-La fotosíntesi. P.- La fotosíntesi , molt bé. I l’oxigen..ai perdoneu, ho 

dic bé ,oi? Alumnes.-Sí. L’oxigen és el que ens permetrà fer la respiració. Ho he dit bé 

això? Alumnes:-Si. P.-Vale! Ho veieu això, que jo sempre dic que quan les plantes 

descobreixin que amb l’oxigen seu ja farien la respiració què passaria? Però l’altre dia 

se’m va acudir que potser no es poden quedar amb tot l’oxigen, perquè sinó es 

cremarien, no? A6.-Són massa bones. P.-Són bones les plantes, diuen “va donem a 

aquesta gent una mica d’oxigen”. Doncs us heu adonat quin moviment hi ha aquí 

dintre? (1) Doncs ara us els mireu una miqueta més, gravem a veure si es veu, fem les 

fotos... 
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TRANSCRIPCIONS DEL CURS 2011/12 UTILITZADES A LA TESI 

3r DIA: conca gran, nivell freàtic i pressió atmosfèrica 

(5-6a) P.-Digui, digui. Heu tret molt aigua del pou, oi que sí? Sembla que hi hagi molta 

menys aigua de la que hi ha, oi que sí? A vegades els aqüífers aquests, això es diu un 

aqüífer, tenen molta aigua i no ho sembla, sobretot perquè la conca és molt grossa, 

com tu has dit abans. 

(5) A1.-Però una pregunta. Que l’aigua arriba només fens aquí sota (assenyala el nivell 

freàtic del llac) i a mida que traiem l’aigua el pou es va omplint. Però... P.-Molt bé, molt 

bé!! 

(6a-7b) A1.-Però llavors la meva pregunta és perquè no es va omplint, per algo de 

pressions, o ...  

(5) P.-No es va omplint? A1.-Si quan la treus no es torna a omplir (vol dir que quan 

deixes de sobreexplotar l’aigua del pou torna a igualar-se a la del llac, no és queda a 

dalt). 

(6a-7b) P.-Quina és la pressió que fa que es mantingui al nivell tota l’aigua? A1.-

L’atmosfèrica! 

(7b) P.-Clar. Heu fet això dels vasos comunicants segurament. A1.-Sí. P.-És això!! Vale. 

Sí, sí. Molt bé, molt bé!! 

Acidificació del llac 

(1) P.-Mira a A4. Què vols contaminar ja? Amb què vols contaminar? Què vols fer tu? 

A4.-Em, no sé, què hi ha? P.-Es pot contaminar amb sabó com ha fet ell, perquè ara tu 

també (li diu a A11) tornes a regar i salinitzaràs, eh! 

(4) A3.-Amb àcid. P.-Àcid... P.-Ah!! Podem mirar amb el pH, ho podem mirar amb el 

pH!! A3.-Per això l’àcid no és...amb el terra. P.-Clar, clar. Si l’aigua àcida arriba... 
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(7b) A2.-De fet a Química hi ha un tema que és el pH del sòl, però la professora ha dit 

que no el faríem. 

(1) P.-Vale, vale, doncs escolta A4, tu pots tirar... 

(7b) A2.-Depèn del pH del terra una flor era o rosa o blava. P.-Sí, la..., com es diu 

aquella planta que n’hi ha tanta a la Bretanya, per favor, estic fatal. A4.-Lo de la tira 

aquella... P.-Són unes plantes, que ara no me’n recordo com es diuen.... A2.-Està en el 

llibre. P.-Que són liles o roses segons el pH del Terra. A4.-Ah, sí!! P.-Que a la Bretanya 

n’està ple!! Sí que són molt maques. A2.-Hortènsies. P.-Hortènsies, sí!! Oi, avui estàs 

llançant, entre els estomes i això. 

4t dia.-Resultats de l’acidificació 

(6a) P – Nosaltres amb A4 vam posar àcid clorhídric aquí dintre (llac) i vam mesurar 

què sortia, amb l’indicador universal que ara li tirarem aquí ens sortia de color vermell 

(llac) i aquí (terra) ens sortia verd, perquè això era un pH neutre (pou) i això era un pH 

àcid (llac). I ara el que volem veure és si aquest àcid ha arribat al pou. Ara li tirarem 

unes gotetes de l’indicador universal i veurem quin coloret ens ha sortit de cada un.  

(5) P – Aviam, mira, s’han tornat els dos neutres. Veniu un moment, A14 i A11, que us 

expliquem això, que és nou d’aquest any. L’altre dia A3 va tenir la gran idea de tirar-li 

àcid al  llac per acidificar-lo... 

(7b) ...com si fos un llac d’aquells de Noruega... 

(5) i amb A4 vam mirar, veieu que n’hi ha un de vermell i un de verd? (La professora va 

fer fotos i les ensenya). El vermell era aquest (llac), i el verd era el pou, i el que volíem 

veure era si el pou s’havia acidificat, ... 

(6a-7b) ...i què ha passat? Que tots dos s’han tornat verds. I això per què és? O sigui 

l’àcid se l’ha menjat algú.  A6 – Alguna roca.... P – Alguna roca, molt bé. Però clar 

aquests “pedruscos” jo crec que són de....Ah!! Aquí deu haver-hi calcita! Doncs clar 

això sí que va sortir a la sele fa dos anys i ningú ho sabia, la gent no ho sabia, i és d’aquí 
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que va venir aquella pràctica de la calcita. O sigui aquí hi ha hagut un mineral que ha 

reaccionat amb l’àcid i ha neutralitzat l’efecte. És allò que us vaig dir que a Estats Units 

en alguns llocs tiren trossets de calcita perquè no s’acidifiqui el llac. Molt bé!! 
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