PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

DESCOBRIM ELS
AIGUAMOLLS DE
RUFEA

Coneixerem un ecosistema d'aiguamolls ple d'història, relacionant-lo
amb la dinàmica del riu i les activitats humanes al llarg del temps.
Observarem la diversitat de fauna i identificarem els principals ocells
aquàtics.

 Espai: Aiguamolls de Rufea
 Dies disponibles: De dilluns a
divendres
 Temporada: Tot el curs
 Durada: 2-3 h
 Nivell educatiu: CICLE MITJÀ I
SUPERIOR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 Nombre d’alumnes: Grup-classe. Es
poden fer grups simultanis.
 Material necessari: Suport mida DIN
A4 i llapis o bolígraf

 Inscripcions aquí (tràmit:

Objectius principals:
- Conèixer la formació i la història dels
Aiguamolls de Rufea.

- Conèixer un ecosistema d’aiguamolls i
entendre la seva importància com a refugi de
fauna.
- Comprendre els conceptes de capa freàtica
i aigua subterrània.
- Comparar les diferents comunitats d’aquest
espai, identificant la fauna i la flora que
podem trobar en cada una d’elles i les
relacions que hi estableixen.
- Reflexionar sobre les conseqüències de les
accions humanes sobre el medi natural.

“Descobrim els Aiguamolls de Rufea”)

Els continguts es treballen mitjançant activitats en grup mentre es fa un recorregut per diferents punts de l’espai
d’aiguamolls, amb l’ajuda d’un quadern de camp per omplir durant l’itinerari i d’altres materials de suport
(prismàtics, làmines d’ocells...).
Es pot adaptar a diferents formats i horaris. Es pot fer l’itinerari amb bicicleta.

Es recomana portar aigua, calçat còmode, gorra i repel·lent de mosquits

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

DESCOBRIM ELS
AIGUAMOLLS Correspondència amb el currículum de CM i CS
DE RUFEA  Àmbit de coneixement del medi:
 Dimensió món actual:

Inscripció

 Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i
analitzar resultats per trobar respostes.
 Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que
els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

 Àmbit d’educació en valors:
 Dimensió interpersonal:
 Competència 5. Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les
persones.
 Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les
actituds de convivència.

 Dimensió social:
 Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

Accés en transport públic:
Línies 3 (extensió camí de Rufea) i 10 d'autobusos, parada “Cami de Rufea”, i des d'allà continuar caminant pel camí de Rufea (uns 50
minuts) o pel camí del riu (sobre una hora) fins arribar als aiguamolls.
Existeix també un servei a demanda que us porta als aiguamolls. Consulteu les condicions a
http://www.atmlleida.cat/horaris/TRDA_ButsenitRufea

