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1. Què han de contenir les fitxes de la proposta didàctica de la Microxarxa El Segre, molt més que 

un riu? 

Resultat del treball de la Microxarxa El Segre, molt més que un riu als centres eductius es genera una 

proposta didàctica que ha de contenir un mínim de 3 fitxes d’activitats educatives vinculades a la 

temàtica sòcio-ecològica del riu Segre. 

FITXA 3 

TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

Sons de l’aigua 

INFORMACIÓ BÀSICA 

• Nom de l’activitat:  Sons de l’aigua 

• Nivell educatiu/destinataris: 1 i 2 anys 

• Nre. Participants: 26 nens i nenes 

• Recursos humans: 1 adult 

• Durada estimada: 10 min 

• Espai necessari: Sala polivalent 

RECURSOS I MATERIALS 

- Pen amb els sons de l’aigua: aixeta, pluja, riu i mar (música relaxant amb el so del riu) 
- Radiocasset. 
- Imatges dels diferents sons proposats. 
- Pilotes i plomes 

 

QUÈ ENS PROPOSEM AMB AQUESTA ACTIVITAT? 
Objectius:  

- Escoltar els diferents son de l’aigua (pluja, riu, mar...) 

- Identificar aquests sons 

- Relaxar a través dels sons 

 
Vinculació amb el currículum i competències: 

Treballem els continguts de manera transversal i globalitzada. 

Coneixement del medi natural. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Vam preparar la sala polivalent per escoltar els diferents sons de l’aigua que teníem preparats: 
aixeta, pluja, mar i riu. Primer vam escoltar els sons sense la imatge, una vegada els vam escoltar 
un parell de vegades, vam ensenyar les imatges corresponents i vam verbalitzar el que era cada 
tipus de so. Per últim, ja van identificar cada so relacionant-lo amb la imatge corresponent.  
 

SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

 
 
PER SABER-NE MÉS... 

Després d’una activitat de psicomotricitat on els nens i les nenes estan en continu moviment, vam 
preparar una activitat amb música relaxant amb els sons de pluja i riu. Amb l’ajuda de plomes i 
pilotes amb unes punxes suaus els nens i nenes es van fer massatges relaxants. 
 

MOSTRA GRÀFICA 
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