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ELS VÀTERS
Què és el que sabeu els váters?
I. Sabeu quina quantitat d'aigua gasteu a l'escola?
II. Com gastem aquesta aigua?
III. Quins dispositius diferents hi ha i com els hem de fer
servir?

MISSIÓ

Vosaltres sereu els especialistes en els vàters. Haureu d'esbrinar quina
quantitat d'aigua gastem al dia amb els vàters de l'escola. Per això caldrà que
sapigueu quants hi ha, on estan etc. Aprendreu com calcular l'aigua que
gastem i l'haureu d'apuntar per després ensenyar i explicar als vostres
companys.

Algunes dades que ens cal saber:
–

–
–

–

L'aigua és un be que cal que conservem i cal utilitzar correctament, ja que
no és ilimitada. Segurament haureu sentit més d'un cop que hi ha èpoques
que no es te grans quantitats d'aigua, quan hi ha sequera. L'aigua hem
d'aprendre a utilitzar-la correctament i no abusar-ne.
Els vàters, tot i que no ho pugui semblar, alliberen molta aigua cada
vegada que tirem de la cadena.
La quantitat d'aigua que s'allibera quan tirem la cadena és aquella que cap
dins de la cisterna (Volum, litres d'aigua) del vàter. De vegades aquest
volum és massa, i no ens caldria alliberar tanta aigua.
Hi ha diferents tipus de dispositius de vàters, tenim uns que funcionen amb
cadena, altres amb botó etc. Aprendreu a diferenciar aquests tipus de
dispositius diferent.
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Què haureu de fer els Váters?
Buscareu les vàters de l'escola. Anotareu els
diferents tipus de dispositius que presenten
com per exemple de botó o de cadena.
– Calculareu el volum d'aigua que alliberem quan
utilitzem el vàter, concretament al tirar una
vegada de la cadena. Després la vostre feina es
basarà en calcular l'aigua que es perd en tot un
dia a l'escola a través dels vàters, tenint en
compye la freqüència, és a dir, els cops per dia
que els vostres companys el visiten.
– Respondreu a les preguntes que us fem a la
fitxa de registre i també a les que us faci el professorat.
–

