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NOM ESPECTACLE: ÚS I ABÚS DE L’AIGUA
Fitxa Didàctica
OBJECTIUS DE L'ESPECTACLE:
La finalitat d'aquesta proposta didàctica ha estat apropar-la al
Projecte Educatiu de cadascun dels centres. No obstant, "Ús i
abús de l'aigua" és un muntatge que abasta un barem d'edats
força ampli (de 6 a 12 anys), la qual cosa es tradueix en què es
deixa a criteri dels docents el desenvolupament de les activitats
curriculars que es proposen, tot mantenint, retallant o ampliant els
continguts, d'acord a les necessitats específiques dels seus
alumnes.

Els Objectius:
MEDI SOCIAL / ÈTICA
- Actituds, valors i normes de convivència
- La Revolució Industrial
MEDI NATURAL / MEDI AMBIENT
- El progrés i la Naturalesa
- Qualitat de vida i ecologia: dos opcions enfrontades?
- Dispendi i control dels recursos: les energies alternatives.
- L'aigua: un recurs escàs
- El reciclatge: què puc fer jo per controlar les meves deixalles.
MEDI ARTÍSTIC, VISUAL I PLÀSTIC
- Construcció d'objectes amb material de reciclatge.
PROPOSTES DIDÀCTIQUES
MEDI SOCIAL / ÈTICA
URBANITAT: Seria important que els alumnes fossin conscients de
comportament que s'ha de tenir quan s'assisteix a un espectacle públic:
respectar el silenci i la presència de la resta d'espectadors, la concentració dels
artistes, etc.
- Comentar l'espectacle col·lectivament.
- Conèixer com era el món abans de la Revolució industrial: es tractaria de fer
un petit repàs de la economia productiva d'abans de 1714: preponderància del
sector agrícola i ramader, l'artesania, etc.
- Fer una senzilla aproximació històrica a la Revolució Industrial (segle XVIII- el
carbó) la seva evolució, (segle XIX- els carburants fòssils), així com la relació
entre aquest esdeveniment i les conseqüències ecològiques.
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MEDI NATURAL / MEDI AMBIENT
- Promoure un debat amb el tema "El progrés i la Naturalesa". Es
aconsellable que el alumnes parlin espontàniament, a fi i efecte
d'establir els paral·lelismes que ells mateixos elaborin.
- Treballar els conceptes que s'amaguen sota la locució "qualitat de
vida" i sota el terme Ecologia. Proposta d'activitat: fer una redacció
sobre els aparells tecnològics que tenim a casa i que ens
proporcionen comoditat (rentadora, televisió, calefacció, refrigeració,
etc). Tots els alumnes haurien de finalitzar el escrit amb una conclusió que
respongui la pregunta: Ecología/Qualitat de Vida, dos opcions confrontades?
- Elaborar un dossier sobre les energies alternatives.
- L'aigua, un recurs escàs. Fer un mural on aparegui el Cicle
Natural de l'Aigua.
- El reciclatge: Proposta d'activitat: cadascun dels alumnes hauria
d'elaborar un llistat de les deixalles no orgàniques que es
generen a les seves llars. A continuació, haurien de relacionar
aquests materials amb nous productes llestos pel consum.
MEDI ARTÍSTIC, VISUAL I PLÀSTIC

- Elaborar un objecte (un titella) a partir de material de
deixalles: capses d'ous, ampolles, llaunes, plàstics, etc.

