
L’Aula de l’AiguaL’Aula de l’Aigua

Aquests són alguns dels cursos més habituals.



El El ciclecicle hidrològichidrològic



El El viatgeviatge
de lde l ’’aiguaaigua



BiologiaBiologia
i  i  fisiologiafisiologia



LL’’aigua iaigua i
la salutla salut

FuncionsFuncions de lde l ’’aiguaaigua

TransportTransport de de nutrientsnutrients
RegulaciRegulaci óó ttèèrmicarmica
EliminaciEliminaci óó impuresesimpureses

SortidesSortides dd’’aiguaaigua
RespiraciRespiraci óó 500 500 mlml
PerspiraciPerspiraci óó 900 900 mlml
Orina i Orina i femtafemta + 1.600 + 1.600 mlml
TOTAL/TOTAL/ diadia 3.000 3.000 mlml

EntradesEntrades dd’’aiguaaigua
BegudesBegudes 1.500 1.500 mlml
AlimentsAliments 900ml900ml
EndògenaEndògena + 600 + 600 mlml
TOTAL/TOTAL/ diadia 3.000 3.000 mlml



SISTEMAS DEPURACIONSISTEMAS DEPURACION

TecnologiesTecnologies
depuracidepuraci óó



Aigua Aigua 
envasadaenvasada
versusversus
aigua xarxaaigua xarxa



Impacte Impacte 
del del canvicanvi

climclim ààtictic
sobre sobre 

ll ’’aiguaaigua



La La sequerasequera a a CatalunyaCatalunya
i i estatestat delsdels nostresnostres riusrius



EstalviarEstalviar aiguaaigua ::
tasca de tasca de totstots



PLUVIALSPLUVIALS
CaptaciCaptaci óó de recursos de recursos 
i i reaprofitamentreaprofitament ::

AigAig üüeses pluvialspluvials
AigAig üüeses grisesgrises

PotabilitzaciPotabilitzaci óó::

AigAig üüeses de de pouspous , , 
fontsfonts , , riusrius i i altresaltres

DepuraciDepuraci óó::

AigAig üüeses de de pouspous , , 
fontsfonts , , riusrius i i altresaltres



ECOLOGIAECOLOGIA

Impacte de les Impacte de les 
nostresnostres
actuacionsactuacions
sobre elsobre el
medimedi ambientambient



El El rebutrebut
de lde l ’’aiguaaigua



EconomiaEconomia
i i consumconsum
responsableresponsable



HistòriaHistòria i i 
legislacilegislaci óó



ARQUITECTURAARQUITECTURA

Arquitectura Arquitectura 
i i altresaltres engeng ..



ENERGIA Y TERAPEUTICAENERGIA Y TERAPEUTICA

La La memòriamemòria de lde l ’’aiguaaigua

L’Aula de l’Aigua



EnvEnv ààss plpl ààsticstic
��33 33 clcl = = 40 l40 l
��1l = 1l = 80 l80 l
��5 l = 5 l = 350 l350 l

VedellaVedella (1 kg)(1 kg)
= 15.500 l= 15.500 l

PatatesPatates (1 kg)(1 kg)
= 900 l= 900 l

EmprentaEmprenta ecològicaecològica i i aiguaaigua ::
AiguaAigua virtualvirtual



Aigua:Aigua:
Sostenibilitat i Sostenibilitat i 
BioconstrucciBioconstrucci óó



TastTast



L’Aula de l’AiguaL’Aula de l’Aigua

I podem ferI podem fer --li la formacili la formaci óó que precisi aque precisi a
la seva mida.la seva mida.


