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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 3 

TÍTOL DE L’ACTIVITAT 
Ponts i passarel·les del  Riu SEGRE 

INFORMACIÓ BÀSICA 

● Nom de l’activitat. coneixem els ponts i les passarel·les del riu 

● Nivell educatiu/destinataris: EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

● Nre. Participants: 52 

● Recursos humans: TUTORS I ESPECIALISTES 

● Durada estimada: 1H PER ACTIVITAT 

● Espai necessari: Aula ordinària, visita als ponts i passarel·les de la ciutat 

RECURSOS I MATERIALS 

● Fitxa de l’activitat 

● Colors i llapis  

● Murals 

● Càmera per gravar, croma  de la biblioteca. 

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

QUÈ ENS PROPOSEM AMB AQUESTA ACTIVITAT? 

● Objectius:  

- Conèixer els diferents ponts i passarel·les riu Segre. 

- Entendre la funció dels ponts i passarel·les en la nostra societat. 

● Continguts destacats: 

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

climatologia, geomorfologia 

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

- Els ponts al llarg del riu. 

- Les passarel·les del riu. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

En les activitats podem trobar treball sobre les parts d’un riu, els ponts o les passarel·les. 
Un cop fetes les visites oportunes els alumnes de tercer faran un vídeo explicatiu sobre els 
diferents ponts i passarel·les del riu Segre. A més, els projectes de l’escola tenen relació 
directa o indirectament amb la microxarxa del riu. 
 

SUGGERIMENTS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES 
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El resultat del projecte de tercer és una exposició amb els diferents Lapbooks fets a la classe 
on explica les característiques dels ponts i de les passarel·les del riu Segre. 
Riu segre 
Ponts i passarel·les 
 

PER SABER-NE MÉS... 

L’escola participarà una vegada més en el mobile history maps, on es pot veure d’una 
manera geolocalitzada la situació dels diferents ponts i passarel·les del riu Segre. 

mschools 
 

MOSTRA GRÀFICA 
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