
El Joc de l’Aigua. 

Característiques de l’activitat:

Tipologia: Dinàmica participativa i gamificació.
Durada: 60 minuts. 
Participants: 10-14 anys.

La dinàmica té com a finalitat mostrar l’evolució històrica de l’aigua a Reus a
través  del  seu emplaçament  geogràfic.  A  partir  d’aquest  punt  se’n  deriven
d’altres  qüestions  com:  el  proveïment  d’aigua  ha  sigut  una  necessitat
domèstica o de caire laboral durant tota la història?; o bé, la dificultat d’abastir-
se d’aigua en un espai geogràfic singular. 

Per tal d’entendre la situació construïm un hexàgon -a mode de joc de taula- on
quedi representada la situació estratègica de Reus. Paral·lelament els alumnes
hauran de resoldre per grups els diferents problemes històrics que presenta el
proveïment de l’aigua a Reus, a partir d’unes taules de joc construïdes per tal
ocasió.  A  mesura  que  van  desbloquejant  els  problemes,  l’hexàgon  s’anirà
transformant, evolucionant i donant forma a l’actual ciutat de Reus.

Les èpoques històriques que es treballen ocòrren des de la fundació de Reus
durant el s. XIII fins a l’actualitat. Fem especial èmfasi en l’Edat Mitjana, el s.
XVIII, el s. XIX i la construcció del pantà de Riudecanyes. 

Cada  època  treballada  -a  través  dels  4  taules/proves-  escenifica  una
problemàtica  del  moment  històric:  el  proveïment  d’aigua  durant  el  s.  XIX,
moltes vegades provocava fortes malalties a la població a causa de la falta
d’un  veritable  anàlisi  de  l’aigua;  o  bé,  que  la  construcció  d’uns  molins
hidràulics  durant  inicis  del  1700 van donar una major  collita  d’aliments als
reusencs, a més d’ajudar a regar uns camps vinícoles que van servir per el seu
llançament econòmic a traves de l’aiguardent. Durant tota la gamificació és
treballen temes econòmics, d’higiene personal, d’ús de l’aigua o poblacional.
La idea final és que de cada època s’extregui una dificultat i amb l’ajuda de la
seva lògica és resolgui amb el joc.

Objectius pedagògics:
• Treballar la relació espai-medi a través de l’evolució històrica de la ciutat.
• Posar de relleu conceptes pedagògics històrics relacionats amb l’activitat

de l’aigua.
• Aprendre conceptes  a través de gamificacions i  la  resolta  autònoma i

col·lectiva dels problemes i/o enigmes presentats.
• Expressar idees treballades de forma oral.
• Resumir els conceptes apresos amb claredat.
• Valorar la dificultat d’aconseguir un element vital com és l’aigua.




