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Com és que les anguiles han tornat al riu Besòs? 

 

 Objectius  

- Reflexionar i prendre consciència de les actuacions dels humans sobre l’entorn proper per 

esdevenir un ciutadà responsable amb el medi ambient.  

- Promoure el pensament científic a partir d’una qüestió rellevant i propera a l’alumnat.  

- Enfortir el treball cooperatiu per a aprendre de manera conjunta.  

 

 Descripció de la proposta  

És una proposta didàctica que parteix d’una notícia sobre el retorn de les anguiles al riu Besòs, un 

riu que fa 30 anys era dels més contaminats d’Europa. Després d’algunes hipòtesis sobre el 

perquè havien marxat, els alumnes van indagar i experimentar al voltant de l’oli, ja que van 

considerar que era un dels elements que més podria haver contaminat el riu.  

 

 Aspectes didàctics i metodològics    

- Es tracta d’un projecte transversal portat a terme al llarg de tot el curs.  

- Es parteix d’una pluja d’idees i es té en compte els interessos i opinions dels alumnes al 

llarg del projecte. 

- Les agrupacions del alumnes van variant segons les diferents activitats. Treballen a 

vegades en parelles, d’altres en grups de 3 o de 4, per tal d’interactuar amb diferents 

companys.  

- Es fomenta la reflexió crítica dels alumnes.  

- Es fan exposicions com a eina d’avaluació continuada. 

- Els alumnes realitzen un treball d’investigació fent servir les TIC com a font de recerca. 

      

 Recursos emprats  

Notícies: 

- El retorn de les anguiles al riu Besòs 

- Punts de reciclatge d’oli usat 

- Invent de Kwinana, Austràlia 

Vídeo: com fer sabó amb oli usat 

Projector i ordinador amb connexió a Internet.  

Programa PowerPoint per realitzar presentacions. 

Conte “La increïble aventura de les anguiles al riu Besòs”. Dolors Vinyoles i Noëlle Fabre.  

Material de treball per a l’alumnat: 

- Full de registre d’experiments  

- Guió característiques de les anguiles 

- Guió biografia dones científiques 
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 Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

 Competències 

 - Comunicació lingüística i audiovisual. 

 - Coneixement i interacció amb el món físic. 

 - Social i ciutadana. 

Continguts 

 - Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn. 

 - Realització d’un treball d’investigació a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball  

 cooperatiu i l’ús de les TIC.  

 - Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de  

 respostes coherents amb el coneixement científic. 

   
 Alumnat a qui s’adreça especialment  

La proposta està adreçada als alumnes de Cicle Mitjà de primària.  

 

 Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Aquesta proposta forma part d’un projecte en què es treballa de forma transversal vàries 

competències bàsiques de diferents àmbits. Ens centrem especialment en l’àmbit de coneixement 

del medi, l’àmbit lingüístic i l’àmbit d’educació en valors.  

      

 Documents adjunts  

 Material per al professorat: guia ampliada 

 Material de treball per a l’alumnat:  

 Annex 1 - notícia anguiles 

 Annex 2 - full registre experiment oli 

 Annex 3 – notícia contenidors d’oli usat 

 Annex 4 – com fer sabó amb oli usat 

 Annex 5 – notícia invent de Kwinana 

 Annex 6 – guió fases anguiles 

 Annex 7 – preguntes entrevistes 

 CB_ARC_Medi_Primària 

 Guia ampliada 

      

 Autoria  

Awatef El Jebari Belghazi i Ana González Alastruey.  
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