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Col·laboren:

EXPOSICIÓ

Cicle de conferències. 
Visites guiades per 
a centres d’educació 
secundària.

LLOC

Factoria Cultural Coma 
Cros, Salt.

DATA

Del 5 de febrer  
al 19 de març.



CICLE DE CONFERÈNCIES

Dijous 5 de febrer

ELEMENTS DE SOSTENIBILITAT A LA GESTIÓ DE L’AIGUA
a càrrec del Sr. Lluís Sala, biòleg i tècnic del Consorci Costa Brava 

Dijous 26 de febrer

DIDÀCTICA DE L’AIGUA

Dijous 19 de març

AIGUA, ECOSISTEMES I HUMANS:  
UNA EQUACIÓ I MOLTES INCÒGNITES
a càrrec del  Dr. Sergi Sabater, sotsdirector de l’ICRA i professor de la UdG

* les conferències es faran a la Sala d’Actes de la UNED, 2ª planta, nau 
Kropotkin, Factoria Cultural Coma Cros, a les 19h.

VISITES GUIADES PER A  
ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA

A partir del 9 de febrer i fins el 19 de març.
Cal concertar la visita dirigint-vos al Consorci del Ter, tf. 972405091 o 
comunicacio@consorcidelter.cat

La visita guiada pot constar de:

Visita a l’exposició La esfera del agua
Visita al Museu de l’Aigua de Salt
Activitat de descoberta de les Deveses i la sèquia Monar

Estan a disposició dels professors de secundària materials didàctics per 
treballar continguts relacionats amb l’exposició. 

www.esferadelagua.es/material-didactico/unidades-didacticas

L’exposició La esfera del agua, produïda pel 
CSIC i Aqualogy en el marc de la commemoració 
de l’Any Internacional de l’Aigua 2013 declarat 
com a tal per la UNESCO, introdueix al visitant 
en el món de l’aigua, des de les seves propietats 
químiques fins al seu paper en la història i la 
civilització humana. 

L’exposició consta de 21 panells i està dividida 
en dos blocs. El primer sobre Aigua i Natura 
tracta del cicle hidrològic, la seva relació amb 
el clima i els ecosistemes. El segon bloc sobre 
Aigua i Societat s’ocupa de la influència de 
l’ésser humà en el cicle natural de l’aigua, la 
contaminació així com els recursos per accedir 
a l’aigua potable considerant també la relació 
de l’aigua amb la història, la salut i la tecnologia.

Els continguts de l’exposició han estat elaborats 
per investigadors i experts que treballen en la 
cerca de respostes i solucions a l’entorn de l’aigua. 
www.esferadelagua.es

http://www.esferadelagua.es/material-didactico/unidades-didacticas
www.esferadelagua.es

