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Investiguem el riu Foix 

1. Objectius 

 
 
-Conèixer la morfologia d’un riu. 
-Situar el riu d’objecte d’investigació 
-Regulació de les aigües del riu. 
-Conèixer l’ecosistema del riu Foix. 
-Conversar per comparar la informació trobada. 
-Elaborar un document científic. 
-Preparar una ponència. 
 
 

Descripció de la proposta 

 
 

A la classe treballem el projecte dels rius. En una conversa a l’aula sobre els rius, vam 
pensar que podríem anar d’excursió a veure un riu, per poder veure in situ algunes de les 
seves parts. Parlant, parlant va sortir que per la nostra comarca passa el riu Foix. Els 
alumnes es van començar a fer una sèrie de preguntes: on neix, on desemboca, la 
llargada, el cabal, els afluents, la fauna, la vegetació... Vam començar la nostra 
investigació. Amb la informació recollida vam elaborar un text científic i el vam corroborar 
en una sortida al riu Foix. Vam exposar la nostra investigació al 8è congrès “Els infants 
protagonistes de la ciència” 

2. Aspectes didàctics i metodològics 

 
 

La conversa és l’eix fonamental per crear nous coneixements a partir de les inquietuds 
dels alumnes, en aquest cas els rius.  
El grup classe decideix anar a visitar un riu i què volen investigar del riu que visitaran.  
Es fa una cerca d’informació de forma individual i posteriorment en una posada en comú 
s’elabora un document on es responen les preguntes que s’havien fet previament a l’aula. 
En la posada en comú es relacionen els coneixements previs dels alumnes amb la 
informació trobada. 
Posteriorment en una sortida de camp al riu Foix els alumnes poden corroborar in situ tota 
la informació trobada i descobrir que la informació dels  llibres i internet es complerta. 
Finalment es decideix exposar tota  la investigació en el 8è congrès de ciències i els 
alumnes elaboren entre tots la ponència que es va exposar.. 
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3. Recursos emprats 

 
 

Llibres, encilopèdies, webs per la cerca d’informació. El quadern de l’empresa que va fer 
l’activitat i el tríptic de “Ribera del riu Foix a Penyafort” on surt informació de la vegetació i 
la fauna del riu. 
 

4. Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

 
 
-Morfologia d’un riu. 
-Situacio del riu objecte d’investigació. 
-Estudi del cabal del riu en els diferents cursos. 
-Ecosistema del riu Foix. 
-Comparació de la informació trobada. 
-Elaboració d’un document científic. 
-Preparació d’una ponència. 
-Exposició del treball d’investigació. 

5. Alumnat a qui s’adreça especialment  

 
  
1r nivell de Cicle Mitjà 

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

 
 
Aquesta és una activitat on es treballa la transversalitat entre les àrees de coneixement del medi 
natural, social i cultural i l’àrea de llengua catalana. També es treballa la relació amb l’entorn 
proper dels alumnes. 

7. Documents adjunts 

 
Guiaampliada.PDF 
Guió de l’alumnat. PDF 
Ribera del riu Foix. PDF 
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8. Autoria 

 
Anna Mestre Alcantara i Milagros Alguacil García, mestres de l’escola El Morsell d’Olivella 
(Garraf). 
En la nostra escola es treballa a partir de projectes. Aquests són l’eix principal del projecte 
educatiu de centre. 
 
 
 
 
 
 


