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1. QUÈ ÉS LA HIDROSFERA?
- La hidrosfera (hidro: aigua; esfera: capa) és el conjunt
d’aigües que hi ha a la Terra.

__________
________
Ex. Oceà

_____________
_____________

______________
______________

_____________
_____________

___________________________
___________________________

- Les aigües del planeta poden ser:
		 a) Salades:
- Són els mars i oceans.
- Representen el 97% de l’aigua total del nostre planeta.
- No són utilitzables pels éssers vius.
- Es troben en estat líquid.
		 b) Dolces:
- L’aigua dolça representa només el 3% de l’aigua total
del nostre planeta.
- És l’aigua que consumim els éssers vius i no tota
està accessible. Les glaceres i part de les aigües
subterrànies no són utilitzables.
- Són les aigües superficials, les aigües subterrànies i
les glaceres.
- Les aigües superficials són els rius i llacs. Representen
només el 0,001% de l’aigua total i es troben en estat
líquid.
- Les aigües subterrànies són els aqüífers. Representen
el 0,6% de l’aigua total i es troben en estat líquid.
- Les glaceres són l’aigua sòlida emmagatzemada a les
muntanyes i al Pol Nord i Sud. Representen el 2,4% de
l’aigua total i es troben en estat sòlid.
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EXERCICIS
1. Què és la hidrosfera?

2. Completa els espais amb les paraules del requadre:
a) Les aigües del planeta poden ser ...................... o .....................
b) Les aigües salades són els ............................. i .........................
c) Les aigües dolces són els ........................................... i els
............................... i es localitzen damunt la superfície
terrestre. Per això, s’anomenen aigües ....................................
També formen els ..................................................... que estan
a l’interior del sòl. Són les aigües ..........................................
d) Són també aigües dolces les que estan emmagatzemades
en forma de gel a les ....................................................... de les
muntanyes i en els .............................................. dels Pols.
MARS, SALADES, RIUS, DOLCES, OCEANS, LLACS,
SUBTERRÀNIES, AQÜÍFERS, CASQUETS POLARS,
GLACERES, SUPERFICIALS
3. Observa el dibuix de la pàgina 47 sobre l’aigua total del
planeta i contesta les preguntes:
a) Quin percentatge d’aigua és salada al nostre planeta?

b) Poden els éssers vius utilitzar l’aigua salada? Per què? I
si fem servir una planta dessalinitzadora?

c) Quin percentatge d’aigua és dolça al nostre planeta?
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d) Quin percentatge d’aigua és utilitzable pels éssers vius si
només podem fer servir l’aigua dels rius i llacs i part de
les aigües subterrànies?

e) Por què creus que no hauríem de sobreexplotar o contaminar
l’aigua?

4. Observa l’exemple de la pàgina 48 i omple les ratlles dels
dibuixos.
2. EL CICLE DE L’AIGUA
- L’aigua del nostre planeta segueix un cicle tancat anomenat
el CICLE DE L’AIGUA.
- El motor d’aquest cicle és l’energia calorífica o calor que
irràdia el Sol. D’aquesta forma, l’aigua passa dels éssers vius
i de la terra a l’atmosfera i de l’atmosfera a la terra.
- De vegades, aquest cicle s’altera per l’acció de l’ésser humà
fent perillar la quantitat d’aigua dolça del planeta.
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EXERCICIS
5. Acoloreix el dibuix i completa els rectangles amb les
següents paraules: NEU, PLUJA, RIU, INFILTRACIÓ,
AIGÜES SUBTERRÀNIES, LLAC, MAR, TRANSPIRACIÓ
I ESCOLAMENT. Ara omple les fletxes amb les següents
paraules: EVAPORACIÓ, RECOL·LECCIÓ, PRECIPITACIÓ i
CONDENSACIÓ.
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3. LA CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA
- Actualment, es clora l’aigua a les plantes potabilitzadores,
ja que no es pot assegurar que els rius, llacs i aqüífers
no estiguen contaminats per microorganismes patògens.
D’aquesta forma, s’aconsegueix aigua potable apta pel
consum humà.
- A més, les aigües de les ciutats i de les fàbriques es depuren
per abocar-les de nou als rius i mars i evitar la seua
contaminació. Malauradament, moltes vegades aquestes
aigües no són aptes pel consum o rec de cultius.

EXERCICIS
6. Acoloreix el dibuix. Després, contesta les següents preguntes:

INDÚSTRIES
FERTILITZANTS

PLUJA ÀCIDA

PESTICIDES

cloració
Nitrats

RESIDUS QUÍMICS

ABOCAMENTS

fugUEs

fosSEs sÈptiQUEs
CANONADES

MARS, RIUS, LLACS, AQÜÍFERS
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a) Digues tres possibles causes de contaminació de l’aigua
que apareguen al dibuix.

b) Penses que es pot evitar la contaminació hídrica? Com?

c) Pensa com contamines i malbarates aigua potable en la
teua llar. Digues, com a mínim, tres possibles mesures
d’estalvi.
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