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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 
PROJECTE ELS PEIXOS DEL RIU SEGRE P5 

INFORMACIÓ BÀSICA 

● Nom de l’activitat. els peixos del  RIU SEGRE 

● Nivell educatiu/destinataris: EDUCACIÓ INFANTIL 

● Nre. Participants: 50 

● Recursos humans: TUTORS, COMPONENTS COMISSIÓ ENTORN 

● Durada estimada: 3 sessions a la setmana durant 6 setmanes 

● Espai necessari: AULA, parc de La Mitjana, riu 

RECURSOS I MATERIALS 

● Fitxa de l’activitat 

● Colors i llapis  

● Murals 

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

● Plastilina, colors, ceres, cartrons, paper per crear els ecosistemes,paper cellofan, 

pintores, tisores,punxons,pega,cartró   

 

QUÈ ENS PROPOSEM AMB AQUESTA ACTIVITAT?  

● Objectius:  

● Conèixer les relacions que s’estableixen entre els diferents elements d’un mateix 

entorn: ecosistema. Com podem ajudar a tenir cura de l’aigua del riu i, per tant, dels 

seus peixos? 
● Conèixer les característiques dels peixos treballats.  

● Buscar informació dels peixos als llibres i a internet. 

- Conèixer els peixos del Segre  

- Saber què és un ecosistema 

● Continguts destacats: 

● Característiques bàsiques dels peixos que hi ha al riu Segre (Lleida): barb, anguila, 

peix sol, peix gat, bavosa, carpa/carpí. 

● El riu Segre: un ecosistema d’aigua dolça. 
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● Accions positives que ajuden a mantenir l’aigua del riu: com podem ajudar 

nosaltres? 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

ARRAN DE LA NOSTRA PRIMERA SORTIDA FETA AL PRIMER TRIMESTRE AL PARC DE LA 

MITJANA, VAM FER UNA PLUJA D’IDEES.  

VAN SORTIR PREGUNTES MOLT INTERESSANTS I, FINALMENT, LA PREGUNTA MÉS 
VOTADA VA SER AQUESTA: QUINS PEIXOS VIUEN AL RIU SEGRE. 
 
L’activitat consisteix en fer un projecte relacionat amb el riu, el seu ecosistema, quins 
peixos hi viuen i com tenir cura del seu ecosistema. 
A partir de la descripció d’alguns peixos com la babosa, el carpi o altres peixos com el peix 
gat, estudiem el seu organisme i les seves característiques. 
A més treballem l’ecosistema d’aigua dolça com és el riu Segre.  
 

SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 
 
Metodologia: 
 
Treball de recerca i tria d’informació. 
Treball en equip i cooperatiu 
Visualització de vídeos 
Sortida prèvia per vivencial i triar el tema i poder fer una observació al natural de l’entorn. 
 

PER SABER-NE MÉS... 

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/ 
MOSTRA GRÀFICA 
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