
                                        

  

GEOGRAFIA DE RIU 
Estudi de la qualitat de l’aigua, el caudal del riu i la biodiversitat de la zona. 

 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Cicle inicial i mitjà d’Educació primària amb adaptacions i cicle superior d’Educació primària i ESO. Es 
poden fer adaptacions per a batxillerat. 
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
Matí sencer o tot un dia si es combina amb altres activitats com la ruta de les plantes medicinals de la 
vall de Mola. 
 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN EN L’ACTIVITAT 

 

Competències 
transversals 

 Competència en el 
coneixement i la interacció amb 
el món físic. 

- Competència del tractament de la 
informació i competència digital 

 
 
 
 
 
 
 
Competències 
específiques de 
matèries/àrees 

Competències específiques primària 

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

Competències específiques secundària 

Àmbit cientificotecnològic - C.2 Identificar i caracteritzar els sistemes 
biològics i geològics des de la perspectiva 
dels models, per comunicar i predir el 
comportament dels fenòmens naturals. 
- C.11 Adoptar mesures amb criteris 
científics que evitin o minimitzin els 
impactes mediambientals derivats de la 
intervenció humana. 
 



                                        

 
 

4. CONTINGUTS 

 
4.1. Continguts de l’activitat 
- El paisatge de l’entorn proper: reconeixement dels elements naturals i humanitzats i l’impacte de 
l’activitat humana en el paisatge. 
- Els principals arbustos i arbres d’un bosc de ribera (vall de la Mola). 
- El sòl i el seu paper en els ecosistemes. 
- Paràmetres físics i biològics d’un riu per la caracterització del seu estat de salut. 
- Introducció a les roques (còdols) de la llera del riu. 
- Les terrasses fluvials: concepte, gènesi, evolució (només per secundària). 

 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: PRIMÀRIA 

 
 
 
 
 

Continguts 
clau 

1. Biodiversitat i 
sostenibilitat: 

 Els éssers vius: classificació, funcions i adaptació al medi 

6. Ecosistema i 
paisatge: 

- els ecosistemes 
- els cicles de la matèria i els fluxos d’energia 
- els elements naturals i antròpics d’un paisatge 

11. Fases d’una 
investigació: 

- Els instruments d’observació i mesura, normes per al seu ús, 
mesures de seguretat. 
- La recollida de dades: rigor i fiabilitat. 
- L’anàlisi de resultats. 
- L’elaboració de conclusions, síntesis. (dintre de les fases d’una 
investigació) 

Continguts 
específics de 
l’àrea de 
coneixement 
del medi 
natural 

Cicle mitjà i 
Cicle superior 

-Interès per la observació i la generació de preguntes 
científiques... 
-Relació entre funcions vitals i estructura d’alguns animals, 
plantes i fongs. 
-Classificació dels diferents grups d’animals i plantes de l’entorn 
proper. 
-Ús de claus dicotòmiques senzilles. 
-Claus i guies per a la classificació d’organismes. 
-Interès per l’observació, cura i protecció d’animals i plantes de 
l’entorn proper. 
-Observació i descripció d’alguns éssers vius i de la seva 
interacció amb el medi. 
 
 



                                        

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: SECUNDÀRIA 

Continguts de 
l’àrea de 
l’àmbit 
cientificotecn
ològic 

10. Model d’ésser 
viu 

-La vida en acció 
-La vida a la terra 

12. Model 
d’ecosistema 

-Interacció entre els subsistemes de la terra i l’activitat humana 

13. Model del 
canvi geològic. 

-Els processos geològics 
-Interacció entre els subsistemes de la terra i l’activitat humana 

 
 

5. OBJECTIUS 

 
- Analitzar i descriure elements naturals i humanitzats del paisatge de l’entorn proper. 
- Reconèixer i classificar els animals i plantes de la vall i el riu, i les relacions que estableixen amb el                     
medi.  
- Identificar els fenòmens geològics generats pel riu en aquest tram. 
- Valorar la importància de respectar i protegir el medi. 
- Participar activament en el treball en grup. 
 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
Sortirem del poble caminant fins a l’inici de la Ruta de les Plantes medicinals que puja per la vall de la                     
Mola. Podrem anar observant mentre passegem algunes de les plantes remeieres que recol·lectaven             
les trementinaires. Aquest és un recorregut d’ uns 4km. Depenent de l’edat del grup podrem fer l’estudi                 
de riu a la meitat del recorregut on trobarem un accés al riu a través d’una pasarela de fusta. No obstant                     
procurarem fer el camí sencer fins a arribar al lloc on es desenvolupa habitualment l’activitat. 
 
Un cop allà ens dividirem en tres petits grups de treball. Un es dedicarà a l’estudi de la vegetació i la                     
biodiversitat de la zona, un altre farà un estudi de la geologia de la zona i la qualitat de l’aigua. El tercer                      
grup s’encarregarà de mesurar el caudal del riu per a calcular si aquest porta aigua suficient per abastir                  
al poble. Aquestes tasques són rotatives de manera que tots els grups faran totes les activitats. 
 

7. OBSERVACIONS 

 
Activitat a realitzar preferiblement a la tardor (setembre i octubre) o a la primavera 
(d’abril a juny).  
Cal portar roba i calçat adequat a l’època de l’any. Es recomana, especialment,  portar botes d’aigua. 
 


