
L’AIGUA EN JOC! 
Taller sobre l’aigua

ACTIVITAT EDUCATIVA  

OBJECTIUS DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
2 h

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
Educació Infantil, Cicle Inicial i Mitjà 
d’Educació Primària.

Grups
Grup classe / màxim 30 participants.

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per 
alumne

• Comprendre la importància de l’aigua en les  
 nostres vides.
• Conèixer i valorar les formes d’ús de l’aigua en  
 el passat.
• Reflexionar sobre la nostra relació amb aquest  
 bé tan preuat.
• Conèixer com l’aigua ha esdevingut un    
   element rellevant en la configuració cultural.
• Analitzar les formes de gestió sostenible      
 d’aquest recurs.

L’aigua és vida!  És per això que parlar d’aigua és parlar de sostenibilitat.  
 
Volem contemplar el seu valor imprescindible des de múltiples perspectives. L’aigua és un bé comú i 
un dret. Quin ús en fem? Quins problemes comporta la seva gestió?  La relació amb l’aigua, sempre ha 
estat igual?
Una aproximació global i multidisciplinar a l’aigua a partir de l’ús i el valor que tenia en el món rural, 
per tal de generar  una reflexió en perspectiva de futur. Diferents dinàmiques lúdiques i participatives 
ajudaran a plantejar críticament el seu ús i gestió sostenible.



L’AIGUA EN JOC!

DESCRIPCIÓ

L’aigua és vida! 

Es per això que parlar d’aigua és parlar de sostenibilitat. Cap altre element com aquest conflueix d’una 
manera tan determinant en els 5 eixos de la sostenibilitat –les 5 P’s (Planeta, Persones, Prosperitat, Pau 
i Partenariat) i en els disset ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). 

Volem contemplar el seu valor imprescindible des de múltiples perspectives i disciplines. Amb la 
utilització del recurs del joc i de dinàmiques lúdiques i participatives a dins i fora de les sales del 
museu, parlarem dels cicles, de la importància per a la nostra salut, del seu transport, de com ens arriba 
a casa i com ho fa en altres llocs del planeta.

Experimentar, jugar, sentir i reflexionar críticament sobre el seu valor imprescindible, el seu ús i la 
gestió sostenible.


