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L’aigua 

I a tot l’alumnat, professorat 

i personal no docent que 

les fem possibles. 

 



TALLERS A L’ED. INFANTIL: 

 “La goteta Carmeta”: conte amb tite-

lla del recorregut del cicle de l’aigua 

per Limonium. 

 Conta contes a la biblioteca munici-

pal (P-3). 

 Els estats de l’aigua, experimentem i 

transvasem amb l’aigua; importància 

de l’aigua pels éssers vius (P-4). 

 Contes, aquarel.les i manualitat de 

“El peix irisat, mural “Estimem el 

mar”, audiovisual i poema de l’aigua 

i “Padrins lectors” (P-5). 

TALLERS A L’ED. PRIMÀRIA: 

CICLE INICIAL 

 “La goteta Carmeta” conte amb titella del 

recorregut del cicle de l’aigua per  

           Limonium.  

 Contacontes “El peix irisat”. 

 Padrins lectors (1r). 

 Aigua i alimentació (1r). 

 “Aquologia” cicle integral de l’aigua, acti-

tud positiva envers el medi ambient per 

COMAIGUA(2n). 

 El cicle de l’aigua (1r) 

 Paisatge marí (2n) 

 

TALLERS A TOT L’ALUMNAT: 

 Xerrada-exposició d’educació vial per 

la Policia Local. 

 Seguretat a l’aigua, socorrisme i sal-

vament aquàtic per Josep Vernet a 

Primària. 

 Activitats aquàtiques recreatives a 1r, 

2n, 5è i 6è. 

 “La teva energia” el món hidràulic 

per EDP renewables a Primària. 

 Gimcana de les llengües per la coor-

dinadora LIC. 

 

TALLERS A L’ED. PRIMÀRIA: 

CICLE MITJÀ 

 Visita a la ràdio (3r). 

 Ens visita la TVV (4t). 

 Iniciació a la navegació a vela (4t). 

 Elaboració del pòster: “How can we 

save water” (4t) 

 Sortida al barranc del riu Llastres. 

 “Cap-Gira”recollida selectiva i pre-

venció de residus per SECOMSA. 

 

TALLERS A L’ED. PRIMÀRIA: 

CICLE SUPERIOR 

 “Un mar sin desperdicio”conservació i 

divulgació del fons marí per Submón. 

 Padrins lectors. 

 Visita a la depuradora municipal. 

 “Cap-Gira” recollida selectiva i preven-

ció de residus per SECOMSA. 

 Mural de les jornades culturals (6è) 

 

 

ERASMUS + 

 Meeting/Trobada del professorat 

d’Ed Infantil d’Islàndia, Estònia, 

Polònia i Suècia.  

 Bones pràctiques del projecte 

“Blue Planet—Water around us”. 

 Visites guiades a l’entorn. 

 “Let’s decorate our school” 

 


