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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 educatius 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 
EXPOSICIÓ DEL RIU SEGRE 

INFORMACIÓ BÀSICA 

● Nom de l’activitat. CONEIXEM EL RIU SEGRE 

● Nivell educatiu/destinataris: EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

● Nre. Participants: 300  

● Recursos humans: TUTORS I ESPECIALISTES, COMPONENTS COMISSIÓ ENTORN 

● Durada estimada: 1H PER ACTIVITAT 

● Espai necessari: PASSADÍS I AULA 

RECURSOS I MATERIALS 

Nota: Enumera i/o descriu els materials necessaris per a la realització de l’activitat i 
possibles dinàmiques incloses. 

● Fitxa de l’activitat 

● Colors i llapis  

● Murals 

● Accés a fonts d’informació diversa: internet, llibres, històries explicades 

 
QUÈ ENS PROPOSEM AMB AQUESTA ACTIVITAT? 

● Objectius:  

- Apropar el riu Segre a través de l’exposició fotogràfica 

- Conèixer la història i els beneficis del riu 

● Continguts destacats: 

- Informació bàsica del riu: naixement, longitud, desembocadura, geografia, 

climatologia, geomorfologia 

- El riu al seu pas per Lleida: història, fauna, flora, espais naturals 

- El riu com a eix de desenvolupament 

- El riu com a espai lúdic 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’activitat consisteix en la visita real al riu Segre mitjançant l’exposició que hem ubicat al 
passadís de l’escola i també la visita virtual que podem fer a través de la pàgina web. També 
mitjançant fotografies o vídeos del nostre estimat riu. 
Un cop fetes les visites oportunes, cada nivell té a realitzar dues fitxes relacionades amb el 
riu Segre. 
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A més, els projectes de l’escola tenen relació directa o indirectament amb la microxarxa del 
riu. 
Alguna mostra: 
P5: han fet un projecte sobre els peixos que viuen al riu Segre 
3r: fan un projecte sobre el riu Segre 
 

SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 

Als diferents projectes de l’escola, hem afegit o afegirem fitxes o activitats per ampliar 
l’exposició del riu Segre i poder ampliar al mateix temps el treball de la microxarxa dins 
l’escola. 
A tall d’exemple: 
Com a producte final, P5 ha realitzat amb els alumnes una maqueta del riu resultant ser 
una activitat molt engrescadora i profitosa us deixem l’enllaç de l’activitat 
https://agora.xtec.cat/ceiplamitjana/blogs-daula/infantil/acabem-el-projecte-del-riu-
segre/ 
 

PER SABER-NE MÉS... 
 
Fotografies de l’exposició, enviades per la coordinadora d’agenda 21 a l’ajuntament de 
Lleida, Diana Boyero) i penjades al drive de l’escola, i també en format imprimible al 
passadís. 
riu segre 
riu de ribera 
 

MOSTRA GRÀFICA 
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https://drive.google.com/file/d/1-glTFbtMcQW2fEcQYMPmj1VIL-you03n/view?usp=sharing
https://agora.xtec.cat/ceiplamitjana/blogs-daula/infantil/acabem-el-projecte-del-riu-segre/
https://agora.xtec.cat/ceiplamitjana/blogs-daula/infantil/acabem-el-projecte-del-riu-segre/
https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/aigua/web-del-riu-segre
https://coneixelriu.museudelter.cat/vegetacio-de-ribera.php
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