
 

 

La gestió de l’aigua com a oportunitat 
d’aprenentatge 

 

 

1. Propostes d’activitats a realitzar amb l’alumnat 

- Impulsar una diagnosi per determinar el consum d’aigua del centre, els hàbits de l’alumnat i  el 
professorat, les possibles fuites etc. 

- Identificar possibles accions per reduir el consum d’aigua al centre. 

- Iniciar un debat entre la comunitat educativa sobre la viabilitat de les accions identificades. 

- Elaborar un pla d’actuació consensuat amb la comunitat educativa per fer un ús més eficient de 
l ’aigua, estalviar-la i  reutil itzar-la al centre educatiu (vegeu propostes apartat 2 d’aquest 
document) 

- Identificar propostes i elaborar recomanacions per estalviar aigua a nivell  domèstic (decàleg 
d’idees, construcció de dispositius per estalviar aigua a les cisternes dels wàters, etc.).  

- Dur a terme una campanya d’informació i comunicació per donar a conèixer les mesures 
acordades entre les famílies i  el veïnat del barri. 

- Sensibilitzar al personal de neteja, cuina, menjador, conserges, personal d’activitats extraescolars 
i  consensuar possibles l ínies d’actuació.  

- Vetllar per l’aplicació de les mesures del  pla d’actuació. 

- Avaluar els èxits i les dificultats de l’aplicació de les mesures acordades  

 

2. Idees per ser més eficients en l’ús de l’aigua, reduir-ne el consum i reutilitzar-la quan sigui 
possible 

2.1. Propostes per dins del centre 

- Regular els dispositius temporitzadors de les aixetes de rentamans i dutxes al mínim temps 
possible. És millor pulsar 2 o 3 cops que deixar rajar l’aixeta. 

- Si encara no s’ha fet, posar airejadors - reductors de cabal a totes les aixetes possibles. 

- Reduir al màxim la capacitat de descàrrega de les cisternes dels WC, si el mecanisme no ho 
permet, posar reductors del volum d’aigua dins dels dipòsits.  

- Si disposeu de mecanismes d’interrupció de la descàrrega, ara és el moment de renovar la 
campanya d’ús conscient de l’aigua!!! 

- Si  no disposeu de mecanismes d’interrupció de la descàrrega, posar contrapesos i  topalls per a fer 
possible la interrupció de la descàrrega. 

- Estar alerta en no deixar degotar cap aixeta i  detectar les fuites per averies: si una aixeta goteja a 
1 gota/segon, perdem 1000 litres d’aigua al mes!!! 

- Informar a tot el personal de neteja i  de cuina del centre que cal omplir rentadores i 
rentavaixelles al màxim per no utilitzar l’aigua en va, i  si les màquines tenen programes d’estalvi 
d’aigua, que util itzin els programes més econòmics. 

- Si es renta a mà, cal ensabonar amb les piques plenes i l’aixeta tancada, i  esbandir amb poca 
pressió, els reductors de cabal i  airejadors ajuden molt!!! 

- Regular (disminuir) la pressió general de la instal·lació des de l’aixeta de pas general. 

- Mantenir les aixetes ben tancades quan no es facin servir  



 

2.2. Propostes pels patis i els jardins 

- Instal·lar sistemes de reg que promoguin un estalvi de l’aigua. En establiments especialitzats 
podem trobar diversos mecanismes d’estalvi per al reg, que van des del reg automàtic, el reg per 
goteig (tant per jardineres com per terra) o les mànegues d’estalvi. En els sistemes de reg 
automàtic es pot programar el temps de reg en funció de les necessitats de les plantes. Hi ha 
programadors complexos que contemplen l’existència de diverses subàrees dins del jardí, etc.  

- De la mateixa manera que hi ha airejadors i reductors de cabal per a les aixetes, també existeix 
aquest tipus de dispositiu per a les mànegues de reg. 

- Mantenir la humitat del sòl: el sòl es mantindrà més temps humit si no el deixem al descobert, i  
util itzem mulching per a cobrir-lo. Els centres que n’heu recollit aquest curs és important que 
l’apliqueu de seguida als espais que ja teniu plantats. Els centres que no heu recollit mulching, 
podeu trobar alternatives: les restes de la poda i les fulles seques, pedretes, restes d’escorça, 
argila expandida, etc. (Veure pag. 21 de la guia de l’hort escolar). 

- Regar a primera hora del matí per reduir l ’evaporació 

- Regar els horts i  els jardins amb aigua reutilitzada (per més detalls, vegeu apartat 2.3). No utilitzar 
aquella aigua en la qual hem introduït productes de neteja: l leixiu, detergents, etc. 

 

2.3. Propostes per reutilitzar aigua 

- Disposar contenidors (galledes, cubells, ...) als patis i terrasses per recollir l ’aigua de la pluja: per 
regar, per fregar, ... 

- Recollir l ’aigua de la font del pati que raja quan bevem: per a jugar, o regar, o fregar ... 

- Recollir l ’aigua sobrant de les gerres del menjador i  reutil itzar-la o bé regar 

- Recollir en cubells l’aigua de rentar-se les mans dels lavabos per a regar o fregar. 

- Sempre que sigui possible, bé per obres de remodelació de les instal·lacions, bé per nova 
construcció, intentar disposar d’una instal·lació de recollida i reutilització d’aigües grises: es recull 
l ’aigua de rentamans, dutxes i  rentadores de roba per les cisternes del WC, per regar, etc. 

 

3. Referències  

Publicacions 

 Recull de Recursos sobre l’Aigua (SDEA, Ajuntament de Barcelona, 2005). Disponible a 
http://www.sostenibil itatbcn.cat/attachments/article/309/RecullAigua.pdf 

 Guia per fer l’Ecoauditoria al centre educatiu. Ajuntament de Barcelona, 2004. Disponible CRBS, 
SDEA i secretaria A21E. 

 L’hort escolar, guia pràctica d’horticultura ecològica. Ajuntament de Barcelona, 2006.  

 Guia d’educació ambiental núm. 14: Jardineria sostenible. Ajuntament de barcelona, 2004. 
(Disponible a la web 
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http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/313/GuiaHortEscolar.pdf

