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Com es contamina el riu Segre? 

 
Primer vam estar parlant de què volíem investigar del Riu Segre, una de les moltes 
preguntes que vam trobar més interessant i que ens van agradar a tothom va ser: 
 

Com es contamina el riu Segre? 
 

Vam anar al museu de l’aigua de Lleida per fer un taller sobre l’aigua bruta. 
Al museu ens van explicar que quan ens dutxàvem l’aigua s’anava a la depuradora i 
després al riu Segre. 
Al museu de l’aigua els monitors/es ens van ensenyar a fer una depuradora casolana.  
 
Després a l’escola vam estar pensant a quins llocs de casa llençàvem aigua bruta i amb 
tot això després vam inventar una graella per saber com embrutem a casa. 
Cada ú/na va construir-se les seves graelles per penjar-les a casa seva per recollir la 
informació de tota la família, cada persona que vivia a la casa havia d’anar omplint la 
graella segons com embrutava l’aigua que marxava cap a les clavegueres. 
 
Preparem una depuradora   

1. Hem d’agafar una ampolla de plàstic buida 
2. Fem un forat al tap 
3. Posem un coto fluix al forat 
4. Després la tallem en una tercera part 
5. Posem la part tallada dins l’altra part i l’omplim de sorra i pedres 

  
Amb les dades recollides a casa i amb la depuradora cada un/una dissenya el seu 
experiment.  
Vam ficar diferents líquids i vam observar la seva reacció amb l’aigua mentre que ho 
apuntàvem al quadern científic: el número de l’experiment, el que ficàvem a l’aigua, el 
producte, les variables... i els resultats de l’experiment. 
Posteriorment ho vam explicar als companys i companyes i compartim les nostres idees 
en un mural. 
Busquem més informació per ajudar-nos a organitzar les idees. 
 
El que ens va sortir que contaminava més va ser la pasta de dents i el sabó. 
El cafè i l’oli cremat al ser líquid i massa fosc contamina el riu perquè es barreja i queda 
un color fosc. 
El sabó de rentar plats també contamina molt. 
El paper de vàter no contamina perquè a la depuradora es queda a una mena de colador 
i per això no contamina. 
 
I finalment fem unes propostes per contaminar menys. 
Recomanacions: 
Recomanem que per a no embrutar el riu Segre: 
 

• Gastar poc sabó per dutxar-se, per rentar els plats, per rentar roba, etc. 
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• Gastar poca pasta de dents. 
• No tirar coses al riu quan passes pel costat. 
• Llençar l’oli al seu contenidor. 

 


