
  L’experiència consisteix en...
Passar un matí o una tarda al riu Llobregat al seu pas vora l’escola de natura; fer-ne una descoberta en grup-monitor, tenint cada petit grup assignat un tram 
de riu de fàcil accés on dur a terme l’activitat. Al principi se’n fa un estudi mesurant-ne l’amplada, la fondària, la velocitat o el cabal i a continuació es busquen 
macroinvertebrats sota les pedres dels arenys. A la part final es retroben tots els grups a la part més amplia i fonda del riu, vora una platja i si el temps ho 
permet, acabem amb una estona lliure de bany. Si és per la tarda, hi berenem abans de tornar a la casa.
 

     Per aconseguir…
Descobrir i entendre com és el riu Llobregat, els materials que s’hi poden 
trobar, l’estat de l’aigua, la vegetació del voltant i la fauna aquàtica. Que agafin 
consciència de la vida tan diversa que hi ha al riu i que se n’adonin que de les 
seves condicions en depenen molts éssers.
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   Transforma el  territori perquè...
Els nens i nenes veuen després de l’activitat el riu d’una manera molt diferent a 
com l’havien vist en un principi. De llavors ençà l’associen a tot d’organismes 
diferents, tant animals com vegetals i el que és més important, a una estona 
divertida i agradable. 

    Valorem l’experiència...
Els infants el que volen des d’un principi és banyar-se al riu, per això al principi 
és important centrar-se a la part més teòrica i al final els podem deixar una 
estona lliure perquè es banyin. Si els motivem amb els macroinvertebrats en 
trobaran molts i és fàcil que en quedin fascinats. L’activitat sempre agrada, però 
és important que no faci molt de fred.

     Els recursos utilitzats són...
Explicació teòrica de l’educador, material de descoberta del riu (fitxa amb 
dades per omplir, cinta mètrica, cabalímetre, disc de secchi...) , material de 
descoberta de macroinvertebrats (gavetes, lupes, fitxes d’identificació).

Descoberta del riu Llobregat (Escola de natura “La sala”- La Pobla de Lillet)

Girona, 23 i 24 de febrer de 2013

                  Més informació: www.peretarres.org/lasala

file:///C:/Users/juanjo/Documents/SCEA/FORUM/FEINES%20DEL%20F%C3%92RUM/03.%20EXPERIENCIES/NUMERADES%20i%20DESCRITES/

