
EL SEGRE,  
MOLT MÉS  

QUE UN RIU

Objectius

QUÈ ÉS?
Descobreix la història ambiental del riu Segre al seu pas per 

Lleida, acompanya’ns i esbrina com ha transformat la societat i 
els ecosistemes del territori fins a crear la fotografia actual.

Destaquem aquest curs l’aniversari de la riuada del 1982 
com a esdeveniment clau per abordar i entendre aquesta 

transformació ambiental.

MICROXARXA

Aprofundir en el 
coneixement dels 

rius com a sistemes 
rics i complexos

Valorar el riu Segre 
i afavorir-ne la 

conservació potenciant 
un acostament 
sostenible de la 

ciutadania  
a l’entorn fluvial

Dissenyar una proposta 
didàctica participativa   
per difondre aquesta 
visió rica i complexa  

del riu Segre



QUINS RECURSOS  
S’OFEREIXEN?

• Recull informació i recursos didàctics  
sobre el riu Segre i les riuades

• A assistir a la sessió introductòria

• Sessió formativa “El riu Segre  
al seu pas per Lleida. Història 
ambiental. La Mitjana, canalització i 
els aiguamolls de Rufea”

 

• A dissenyar i desenvolupar al llarg 
del curs una proposta educativa sobre 
el riu Segre

• A destinar el suport econòmic   
a l’execució del projecte

• A enviar la informació requerida  
en cada fase del procés

• Durant el mes de novembre del 
2022 hi haurà una exposició i diverses 
activitats sobre la riuada del 1982

• Sessió introductòria online

• Acompanyament i assessorament  
  al llarg del procés

A QUÈ ES COMPROMET 
CADA CENTRE?



Segueix-nos a les xarxes:    #A21ELleida  @Lleidaenverd

Termini de preinscripció i entrega del projecte ambiental: fins al 30 de setembre

CURS 2022/2023 
EL RIU SEGRE I L’ANIVERSARI DE LA RIUADA DEL 1982

Inscriu-te a l’A21E i a la 
microxarxa “El Segre, molt 

més que un riu”

Escull la persona o 
l’equip que coordinarà el 

projecte al centre

Decideix en quin curs o cicles 
educatius participaràs i quines 

matèries treballaràs

Assisteix a  
la sessió introductòria

Planifica les possibles 
actuacions al centre 

Al novembre: aniversari de 
la riuada del 1982. Consulta 
els recursos i les activitats 

disponibles

Avalua l’èxit del procés que 
has dut a terme, comunica-ho 
a la teva comunitat educativa i 

celebra-ho!

Assisteix a la sessió  
formativa temàtica

Inscriu-t’hi a través d’aquest formulari 

Més informació:  https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/A21E/curs-2021
                                Tel. 973 700 455    /    agenda21escolar@paeria.es

La meta és  
donar a conèixer 

la riquesa  
del riu Segre  

i fomentar-ne la 
conservació

https://forms.office.com/r/mW5m1uN7Ti

