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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 1 

TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

Coneixem el riu en imatges 
INFORMACIÓ BÀSICA 

• Nom de l’activitat: Coneixem el riu en imatges 

• Nivell educatiu/destinataris: 1 i 2 anys 

• Nre. Participants: 26 

• Recursos humans: 1 adult 

• Durada estimada: 10 minuts 

• Espai necessari: passadís 

RECURSOS I MATERIALS 

Imatges del riu, fauna i ponts de Lleida. 

QUÈ ENS PROPOSEM AMB AQUESTA ACTIVITAT? 
 

• Objectius: Observar les imatges del riu Segre, crear un mural amb les imatges del riu i 
observar els diferents ponts. 

Vinculació amb el currículum i competències: Treballem els continguts de manera transversal i 

globalitzada. 

•  Àrea de descoberta de l’entorn. 
Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i 
participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 
Observació i exploració de l’entorn físic i social. 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Demanem a les famílies que ens portin imatges del riu Segre per crear un mural al passadís a més 
a més crearem una carpeta amb més imatges. Aquest mural estarà ubicat al passadís que dona a 
la porta d’entrada, d’aquesta manera els infants ho veuran cada dia. Per poder aprofundir més en 
les imatges, sortirem al passadís per parelles i observarem les imatges identificant el que estem 
observant en aquell moment, donant nom al diferents ponts que travessen el riu i les diferents 
característiques de cadascú.  
  
SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

 
 
PER SABER-NE MÉS... 

 
 
MOSTRA GRÀFICA 
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