
  L’experiència consisteix en...
Hem iniciat un estudi  en escoles de primària sobre la relació entre el coneixement  del cicle natural i urbà de l’aigua amb  les accions ambientals 
que manifesten els nois i noies envers  el seu ús responsable. Les primeres dades ens han alertat del destacat paper que tenen les activitats  i 
recursos que s’ofereixen des de diferents institucions ciutadanes relacionades amb el cicle urbà de l’aigua.  En aquests darrers 30 anys, el 
territori i la comunitat s’ha dotat d’equipaments, programes i recursos que han donat suport i enriquit la tasca dels centres. Amb aquest estudi 
hem detectat alguns d’aquests beneficis i també hem identificat noves propostes per continuar millorant.

     Per aconseguir…
Conèixer què aprenen els nois i noies sobre el cicle natural i urbà de 
l’aigua, com justifiquen la importància de fer-ne un ús responsable i 
quines accions ambientals coneixen.
Identificar les propostes i estratègies educatives que ajuden a l’alumnat 
a comprendre el funcionament del cicle urbà i a desenvolupar actituds i 
accions vers l’estalvi d’aigua  i  veure com podem continuar millorant.  
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   Transforma el  territori perquè...
... es contribueix a “transformar” l’escola: donant suport a la tasca del 
professorat, ajudant a repensar-la i millorar-la tot oferint vivències rellevants i 
úniques a l’alumnat (en les visites a equipaments, museus, explicacions 
famílies...) i estimulant la participació en projectes de transformació i millora 
reals (agenda 21 escolar, escoles verdes...) que ajuden a millorar els 
aprenentatges de tot tipus. 
... es contribueix a ”transformar” la comunitat: ajuda a fer emergir temes 
socialment rellevants que altrament podrien quedar a “l’ombra” i a capacitar els 
ciutadans més joves per afrontar els futurs reptes socioambientals.

   Valorem l’experiència...
… perquè  ajuda a fer un entramat més ric entre el món de dins de l’escola i el 
de fora, i ens fa conscients de la necessitat que la comunitat mantingui  el 
compromís de posar a l’abast dels centres recursos de qualitat i de que 
“l’escola” no deixi d’obrir-se i d’aprofitar aquells que l’enriqueixin. I també de la 
importància de situar aquestes activitats en el moment més adequat del cicle 
d’aprenentatge i d’ajudar l’alumnat a repensar allò que pensa, que fa i què sent. 

     Els recursos utilitzats són...
Hem recolllit dades sobre els coneixements que té l’alumnat de primària 
a partir de completar un esquema i un questionari. Hem fet entrevistes 
amb professorat i amb institucions que desenvolupen programes i 
activitats sobre l’aigua. També estem fent el seguiment d’un projecte en 
un centre. 
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Del territori i la comunitat cap a les escoles: beneficis de les propostes educatives de l’aiguaº

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

Dibuixant el recorregut de l’aigua a la nostra ciutat. Exemples dels alumnes de 4art de 
l’escola Els Pins (Barcelona)
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