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INVESTIGUEM EL RIU FOIX 

 

 
INTRODUCCIÓ 

En la nostra escola treballem a partir de projectes. El projecte és l’eix central i a partir d’ell es 

treballen el major nombre de continguts del nivell en el que treballem. Enguany a l’aula de 3r  

treballavem el projecte dels rius. Un dia, mentre parlavem de la morfologia del riu ( les parts del 

riu) els alumnes em van dir que podríem anar d’excursió a visitar un riu per poder veure in situ tot 

el que estavem descobrint dels rius. Els alumnes van començar a dir noms de rius que per ells 

eren coneguts com el Llobregat, l’Ebre, el Segre,… i així van anar dient. Aleshores un alumne va 

dir que aprop d’Olivella, el nostre poble,  passava un riu que tenia una presa. Vam averiguar que el 

riu es diu Foix i vam decidir que aniríem a conéixer el nostre riu. 

  

1ª FASE 

Vam buscar per internet si en alguna població feien activitats sobre  el riu Foix. Vam trobar que al 

castell de Penyafort feien una activitat que es diu     “Coneguem el riu Foix”. Consistia en fer una 

ruta circular al voltant del castell de Penyafort per treballar el bosc de ribera i anar a la població de 

Castellet i la Gornal per veure el pantà i treballar la fauna del riu. 

Vam decidir demanar informació i preus. Vam fer la reserva i vam començar a treballar. 

  

2ª FASE 

A l’aula ens vam fer una sèrie de preguntes  d’aspectes  que volíem saber del riu que aniríem a 

visitar. Aquestes les vam apuntar en un full gran de presentació perquè no se’ns oblidessin. 

Algunes preguntes que van sorgir eren: 

-on neix i a quina altitud 

-On desemboca i a quina altitud 

-Vegetació 

-Fauna 

-Llargada 

-Cabal 

-Com és la presa 

-Com és el pantà 

-Per quines poblacions passa 
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-Té delta 

-Té afluents 

  

Aleshores vam decidir que buscaríem informació a casa. Vam parlar de com i on buscar informació 

ja que hi havia alumnes que deien que no tenien internet. Aleshores vam parlar que als llibres i 

enciclopèdies de casa o la biblioteca segurament trobarien informació del riu. 

  

  

3ª FASE 

Van portar la informació i vam elaborar un document conjunt on s’anaven responent les preguntes 

que prèviament s’havien fet a l’aula. El document el van copiar tots els alumnes. En ell es recollien 

les respostes de les seves preguntes. Vam  aprendre a redactar un text científic on es responien 

les preguntes que prèviament s’havien fet. 

  

Aquest és el document que vam el.laborar i van copiar tots els alumnes. 

 

 RIU FOIX 

Neix a la serralada prelitoral, al terme municipal de  la 

Llacuna, comarca de l’Anoia a 800m d’altitud. La conca del 

Foix forma part de les conques interiors a Catalunya.  

Té tres afluents: riera de Pontons, riera de Vilobí i riera 

de Mermellar. 
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Desemboca a la mar mediterrània, a Cubelles (0 m d’altitud) formant un petit delta. 

Aquesta és una zona de gran atractiu biològic. Hi trobem insectes, petits mamífers, 

peixos, amfibis i rèptils, però els més importants són les aus: ànecs, gansos, oques, 

cignes, cigonyes... és un espai de gran importància 

com a refugi i zona per als ocells en migració. 

  

Té una llargada de 41.5 Km. 

En el seu recorregut destaca el pantà de Foix, que 

va ser 

inaugurat 

el 1928. Es troba al municipi de Castellet i la 

Gornal.  Té una presa que reté quasi tota l’aigua 

del riu. El pantà permet aprofitar les aigües del 

riu Foix per regar els camps de cultiu. 

 

El cabal del riu Foix és de 128 metres cúbics per 

segon. El seu cabal varia depenent de l’estació de l’any, que en algunes estacions porta 

molt cabal d’aigua i en altres poc. 

Les principals poblacions que travessa el riu Foix són: Sant Martí Sarroca, Castellet i la 

Gornal i Cubelles. 

Hi ha zones en les que es pot pescar i hi ha zones que no. 

La vegetació que podem trobar al riu Foix està formada per algun petit bosc d’alzines, 

pinedes i d’arbustos com el llentiscle ,el margalló, la farigola, el romaní, la ginesta,... 

La vegetació de ribera està formada per freixers, àlbers , tamarius i altres arbres i 

plantes.  Molt abans del pantà predomina el bosc de ribera. A la vora del pantá podem 

trobar canyissars i el bosc de ribera amb pins que envolten l’embassament. 
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Un cop fet el document científic vam començar a preparar la sortida al castell de Penyafort. Allà 

podríem corroborar si tota la informació que havíem trobat era certa o no. 

  

4ª FASE 

  

Vam buscar informació del castell, de la comarca del Garraf i de l’Alt Penedès perquè visitaríem 

una població de cada comarca. 

Vam trobar informació del parc del Foix perquè és un dels parcs natural de Catalunya i el riu Foix 

passa per aquest parc natural. Vam trobar un tríptic on sortia informació de la fauna i la flora del 

bosc de ribera del riu Foix. 

http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=12 

 Aquest tríptic ens  va servir per preparar la sortida. Era com el nostre gran viatge. Vam fer el 

pressupost de la sortida on vam treballar diferents conceptes matemàtics. 

I,  vam anar a la sortida. 

Vam anar a la sortida i vam poder veure que la informació que nosaltres havíem trobar era certa 

però que els llibres i la informació que havíem trobar per Internet no ens deia que és un riu molt 

contaminat i que l’hem contaminat els humans. Vam aprendre més coses sobre la fauna del riu i 

sobre la vegetació. També ens van explicar com i perquè s’havia construint la presa i el pantà. 

Allà vam fer un quadernet d’activitats on es treballaven aspectes de la morfologia d’un riu i normes 

a tenir en compte quan anem a un parc natural. 

  

5ª FASE 

Quan vam tornar a l’escola ens van proposar participar al congrés de ciència i vam començar a 

elaborar entre tots els nens i nenes de la classe la nostra ponència. 

Vam elaborar un power point per fer la nostra presentació. Aleshores vam anar elaborant entre 

tots quina informació volíem explicar de la nostra investigació del riu Foix. Van ser dies de molta 

feina però el resultat va ser una presentació de qualitat. 

Un cop preparada la ponència vam fer un càsting on es van seleccionar 6 alumnes que serien els 

que ens represantarien al congrés de ciències. Es va fer el casting i van sortir 2 nenes i 4 nens, 

entre els quals hi havia un nen que feia un any que viu a Catalunya i parla molt bé el català.  

Aquests alumnes van estudiar molt i van començar a preparar la ponència. La resta de companys 

de l’aula els hi anaven dient consells per millorar la seva presentació ja que la feina que explicaven 

l’havien fet entre tota la classe. Quan s’ho van saber bé ho van anar a explicar a diferents classes 

de l’escola per practicar la presentació i portar-la molt segura al congrés de ciències. 

http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=12
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Tot seguit us mostrem el power point  i el text de cada una de les diapositives. 

power point 

M’agradaria que al costat o sota de cada diapositiva es pogués posar el text que van crear els 

alumnes per fer la ponència. Cada diapositiva té una explicació i coincideix amb el número. 

 

Diapositiva Text per la comferència 

DIAPOSITIVA 1 

 

 

DIAPOSITIVA 2 

 

Bon dia. Som els representants de la classe de 

3r de l’escola El Morsell d’Olivella. Avui us 

presentarem el nostre treball d’investigació del 

riu Foix. 

DIPOSITIVA3 
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En la nostra escola es treballa a partir de 

projectes. Aquest any vam decidir treballar el 

projecte dels rius. Quan portavem dies treballant 

el nostre projecte vam decidir que volíem anar a 

visitar un riu.  

Vam sortir el nom de molts rius i parlant parlant 

vam veure que a al nostra comarca tenim un riu. 

Vam averiguar si feien activitats sobre el riu Foix 

i vam trobar que al Castell de Penyafort feien 

una activitat relacionada amb el nsotre tema. 

Vam decidir anar allà d’excursió i vam començar 

a instigar totes les preguntes que ens vam fer 

del riu. 

DIAPOSITIVA 4 

 

El riu Foix neix a la serralada prelitoral a 800 

metres d’altitud a la serra de la Llacuna, 

comarca de l’Anoia. 

DIAPOSITIVA 5 

 

Desemboca a la mar mediterrània a la població 

de Cubelles a la comarca del Garraf, la nostra a 

0 metres d’altitud, perquè l’altitud es mesura a 

partir del  nivell del mar. En la seva 

desembocadura forma un  petit delta. 

DIAPOSITIVA 6 
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Al llarg del seu curs el riu  travessa diverses 

poblacions que podeu apreciar en aquest mapa: 

Sant martí Sarroca, Vilafranca del Penedés, Santa 

Margarida i els monjos, Castellet i la Gornal i 

Cubelles. En el seu curs travessa la serralada pre-

litoral i la serralada litoral. 

DIAPOSITIVA 7 

 

El riu Foix té una llargada de 41,5Km. Forma part 

de la conca fluvials interiors de Catalunya. Té 

diversos alfluents i els més importants són: la riera 

de Pontons, la riera de Vilobí i la riera de 

Mermellar. 

DIAPOSITIVA 8 

 

En un tram del riu Foix trobem el Pantà del Foix. 

Aquest pantà es troba en la població de Castellet i 

la Gornal. Té una presa. El van construir perquè a 

finals del s.XIX, al llarg de la conca fluvial del riu 

Foix hi havia plantades vinyes. Va haver una plaga 

que s’anomenava filoxera i va matar totes les 

vinyes de la zona. Aleshores els pagesos de la 

zona van decidir que volíem plantar conreus 

d’horta a la riba del riu, però necessitaven aigua i 

van començar a construir la presa i el pantà. 
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DIAPOSITIVA 9 

 

El pantà el van començar a construir l’any 1900. 

La presa la van construir amb pedra calcària, que 

és la pedra que trobem al Garraf. La pedra 

calcària és porosa i van tenir molts problemes. 

Quan van acabar la presa no aconseguien omplir 

el pantà perquè l’aigua es filtrava a través del seu 

mur. Aleshores van enrajolar tota la paret interior 

de la presa i part del  terra del pantà. 

Finalment, van inaugurar la presa l’any 1928. 

El pantà permet aprofitar les aigües del Foix per 

regar els camps de cultiu que hi ha de la presa fins 

la desembocadura del Foix. 

DIAPOSITIVA 10 

 

El cabal del riu Foix és de 128 metres cúbics per 

segon. El seu cabal varia depenent de l’estació de 

l’any, ja que en algunes estacions com la 

primavera i la tardor porta més aigua que a l’hivern 

i l’estiu. 

També, depenent del tram porta més aigua o 

menys. 

Curs alt: porta porta aigua i està prou neta, tot i 

que travessa algun polígon industrial i se li 

avoquen substàncies que el contaminen. 

Curs mitjà: en aquest tram el riu porta 2terços més 

d’aigua. Això  és degut a que en el riu se li avoca 

l’aigua que prové de la depuradora de Vilafranca. 

Es com si estiguessim fent un trasvassament ja 

que l’aigua de la població de vilafranca prové del 

riu Llobregat i aquesta s’aboca al riu Foix. Aquesta 

aigua conté molts sabons i fosfats que la 

contaminen. 
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DIAPOSITIVA 11 

 

La diversitat d’ambients del curs del riu Foix acull 

una gran diversitat de fauna. A les zones 

boscoses podem trobar mamífers com el toixó, la 

guineu, el porc senglar o la fagina. El dia que vam 

anar a la sortida al castell de Penyafort,quan va 

arribar la monitora que ens feia el taller al castell 

va poder veure una guineu que estava al pati del 

castell. 

 

DIAPOSITIVA 12 

 

En els ambients humits podem hi ha un refugi 

d’amfibis com la salamandra, la granota reineta, la 

granota verda i el gripau. Els mesos d’abril i maig 

són els mesos de l’aparellament dels amfibis. 

 

DIAPOSITIVA 13 

 

Els ocells són molt representats en el riu Foix. 

Podem trobar moltes espècies com el corb marí, el 

bernat pescaire que després de pescar obre les 

seves ales i les deixa assecar al sol. També hi ha 

diverses espècies d’ànecs com l’ànec collverd i 

l’ànec cullerot. A part d’aquests ocells n’hi ha 

molts d’altres. 
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DIAPOSITIVA 14 

 

En les zones rocoses del curs del riu podem 

trobar rèptils com el llangardaix ocel.lat, la serp 

blanca o la serp verda. 

 

DIAPOSITIVA 15 

 

La vegetació del riu foix és molt abundant i 

diferent. Trobem el bosc de ribera dels del 

naixement fins al pantà. Està format per àlbers, 

freixes, oms i plataners. Els oms que trobem 

són joves perqué quan tenen més de 20 anys 

tots es moren a causa d’una malaltia que 

agafen. 

En les zones humides podem trobar boscos 

d’alzines que estan molt localitzades en boscos 

de pins. 

DIAPOSITIVA 16 

 

Aquí teniu unes fotos d’un àlber que es 

caracteritza perquè les seves fulles són de dos 

colors i quan li toca el sol en un dia de vent 

podem apreciar reflexes platejats. 
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DIAPOSITIVA 17 

 

La vegetació que trobem en el pantà i el curs 

baix del riu Foix es caracteritza per boscos de 

pins, margallons i un sotabosc on podem trobar 

farigola, romaní i ginesta entre altres plantes 

aromàtiques i arbustos característics de la 

vegetació del massís del Garraf. 

DIAPOSITIVA 18 

 

Per acabar aquesta exposició ens agradaria 

comentar que tota la informació que trobem del 

riu Foix és certa. Però cal destacar que els 

llibres no expliquen que el  riu està contaminat. 

Tota aquesta informació la vem poder 

corroborar en l’excursió que vam fer al castell 

de Penyadort per visitar el riu Foix. 

Per aquest motiu hauríem de tenir més cura del 

riu que passa per la nostra comarca i fer entre 

tots que algun dia torni a ser un riu net. 

Moltes gràcies i fins aquí la nostra exposició. 

 

Aquesta és presentació que van fer els alumnes al congrés de ciències. 

  

6ª FASE 

Vam anar al congrés, van fer la presentació, va ser tot un èxit i tots els nens i nenes de la classe  

estaven orgullosos dels alumnes que els havien representat i havien explicat la seva investigació. 

  

Tot seguit us adjuntem un enllaç directe a la gravació que van fer del dia de l’exposició del 8è 

congrés “Els infant protagonistes de la ciència”a Vilanova i la Geltrú. 

http://canalblau.xiptv.cat/8e-congres-de-ciencia/capitol/congres-ciencia-2013-dv-el-morsell-3r 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcanalblau.xiptv.cat%2F8e-congres-de-ciencia%2Fcapitol%2Fcongres-ciencia-2013-dv-el-morsell-3r&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8rZV_HDM3YejICgKLpdeFjs-mEQ
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En aquest enllaç es pot valorar el treball final de la preparació i presentació d’una ponència per un 

congrés on ell expliquen les investigacions que van fer del riu i les conclusions finals que treuen 

després de la investigació. 

  

 

 

 

 

 

 


