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CICLE MITJÀ 
 
Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Pregunto als xiquets/es. 
Agrupo les respostes segons diferents criteris 
(domèstics/ferèstecs, aquàtics/terrestres, 
herbívors/carnívors...) 
 

Quins animals/plantes podeu trobar al voltant 
del poble? 

Hi ha diversos criteris 
d’agrupament, segons quina sigui 
la característica que volem 
ressaltar.  
 

En gran grup, un parell de jocs de distensió 
que, alhora, serveixen per presentar la flora i la 
fauna del Delta (cada xiquet/a té assignada una 
tarja amb el nom d’un animal o planta) i adonar-
me del que saben. 

Si coneixen l’ésser a què fa referència la 
tarjeta. 
Que, seguint la dinàmica del joc, diguin una 
característica d’aquest ésser. 
Que, seguint la dinàmica del joc, manifesten si 
comparteixen les característiques esmentades 
pels altres companys? 
 

Les característiques esmentades (i 
d’altres) compartides o no 
serveixen per agrupar o 
individualitzar diferents espècies 
d’éssers vius. 
 
L’element comú que tenen tots els 
éssers vius esmentats, a part de 
poder ésser localitzats al Delta, és 
la seva relació amb l’aigua. 
 

Pugem tots junts a la Torreta. Pel camí fem 
parades per observar elements del paisatge 
segons consignes donades. 

Troba un element més vell que tu? Podem 
estar segurs que ho és? 
Troba alguna cosa que aquesta nit no estarà. 
Localitza alguna cosa que separi. 
Etc.  
 

Anem ‘paint’ el paisatge, des d’allò 
que podem observar dintre del 
poble al que observem des de la 
Torreta. 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Fer-los fixar en els camps. 
Els demano que dibuixin el que més els 
sorprèn. 
 
 
 
 
 
 
Llegim quatre textos d’un autor local que 
descriu els canvis estacionals dels arrossars. 
 

Quins animals del que hem treballat podrien 
viure allí? 
I la gent, quins oficis creuen que té la gent que 
treballa allí? 
Detalls concrets sobre el que volien expressar i 
sobre com funciona, si és el cas. 
Que expliquin a un company el que han 
dibuixat. 
 
Qui està darrera els canvis que segueixen els 
camps? 

Què tot i dibuixar el mateix, 
cadascú es fixa en detalls diferents 
i utilitza diverses tàctiques per a 
representar-ho. 
No sempre dibuixem el que veiem, 
de vegades ens ho imaginem. 
 
 
 
El paisatge dels camps no és com 
una foto, hi ha canvis al llarg de les 
estacions. 
 

Cridar-los l’atenció sobre el poble. Quins animals del que hem treballat podrien 
viure allí? 
Com són les cases? 
Els esmento noms de carrers i emplaçaments 
per tal que els relacionin amb algun nexe comú 
(carrer arenal, casa del mar, passeig maritim, 
port pesquer, club nàutic, mercat del peix...) 
Quins oficis hi veuen relacionats? 
Què ens suggereix la presència de tantes 
grues? 
Els nous habitants de la Ràpita són 
permanents o de temporada? I al seu poble? 
 

 
 
Concentració d’habitatges, colors 
clars, de cara al mar (llevant). El sol 
amagant-se darrera la muntanya 
assenyala ponent 
Els noms dels carrers ens parlen 
del mar. 
Pescadors, paletes i empresaris 
tursístics, els oficis dels rapitencs. 
La Rapita d’avui és una població 
que viu del turisme. 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Per grups. Mostro una foto antiga feta des de la 
Torreta. 

Què surt fotografiat? 
Com és el terra? 
Com són les edificacions que hi surten? 
Es veu gent? Què fa? 
Un element que surt a la foto i no es veu a 
l’actualitat. 
Un element que es veu a l’actualitat, però que 
no surt a la foto. 
Un element que es veu en tot dos moments 
(encara que diferent) 
 
I si no paren de venir turistes de temporada, 
com serà el paisatge d’aquí uns anys? 
 

Els paisatges no són fotos, canvien 
amb el temps. 
 
En el cas de la Ràpita, l’arribada de 
turistes ha fet canviar el poble. 

Un joc per aprendre el funcionament dels 
binocles a partir de l’observació de làmines 
d’aus aquàtiques. 
 

  



PRIMÀRIA 
 
Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
A partir de la foto del paisatge de procedència 
que ens han fet arribar faig preguntes. 
Em faig l’interessat. Em sorprenc... 
 

Com són els habitatges? 
Com es guanya la vida la gent? 
Quins elements geogràfics sobresurten (riu, 
mar...) 
Quin tipus de vegetació natural hi ha? 
Quin tipus de conreus? 
Quina és la fauna salvatge que hi habita? 
 

Res.  

Dono a cadascú un bocí de paper i un llapis. 
 
 
 
 
 
 
Anoto els resultats. 

Si els passa com a mi que, de vegades, quan 
algú em parla d’alguna cosa em ve al 
pensament una altra (dono un exemple). 
Els demano que escriguin la primera cosa que 
els vingui al pensament quan pensen amb el 
delta de l’Ebre. 
 

No es venen al pensament les 
mateixes coses a tots.  



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Presento una caixa tancada. Creant cert misteri, 
l’obrim per uns instants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els indico que pujaremun lloc elevat, una mena 
de balcó natural, des d’on podrem observar, des 
de la distància, el paisatge d’on procedeixen els 
objectes  recollits.  Els demano que imaginen...  

Quins elements creuen que hauran posat a la 
caixa els companys de la setmana passada. 
Què retinguin a la memòria l’objecte que mès 
els ha sorprès? 
 
 
Quin pot ser el nexe comú entre tots ells. 
 
 
 
Què veuran? 
Quins colors predominaran? 
Quines formes (geomètriques o no)? 
Quins sons? 
Quin tipus de paisatge serà? 
 

Els dic que coneixedors de la seva 
visita, els alumnes de l’estada de la 
setmana passada els han volgut 
explicar com és el Delta que ells 
van conèixer. 
 
Presento l’aigua com a nexe comú 
entre els diferents elements de la 
caixa.  
 
Què anem a comprovar-ho. 
 

Els felicito per haver arribar al punt de trobada. 
Comento les dificultats de la pujada, de l’ús de 
la brúixola, de determinades conductes 
observades... 

Com ha anat? 
Com s’han sentit? 
On s’han equivocat? 
Per què ha passat? 
... 
 

Alternatives de conducta a l’hora de 
realitzar l’activitat, per tal d’evitar 
conseqüències no desitjades.  
 
Els recordo perquè hem pujat a la 
Torreta en relació a les activitats 
fetes a la casa. 
 

Els demano que es fixen en el paisatge. Deixo 
uns segons d’observació el més silenciosa i 
individual possible.  
 

Què és el que més els sorprèn?  



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
 Quins són els colors dominants?  La localització, l’extensió i els 

elements a què corresponen. 
 

Muntem telescopis terrestres. Que localitzen: el campanar de l’esglésiai l’hora 
que assenyala el rellotge, una barca de pesca, 
una musclera, un camp d’arròs, un canal, un 
camí, la bassa, la vora de la bassa, el far a la 
punta de la Banya,  les salines. 
 

Com muntar el telescopi. 
Com enfocar. 

Un mapa del territori observable, fet amb els 
cossos dels propis xiquets i xiquetes. 
 

Què cerquen la manera de representar els 
diversos elements observables (les muntanyes, 
el poble, el mar, els camps d’arròs, la bassa) 
 
 
 
Per què no surt el riu al nostre mapa? 
 

Remarco les incongruències entre 
el que s’observa i el que es 
representa (les muntanyes, per 
exemple, estan darrera el poble i 
no davant). 
 
La manca d’alçada no ens dóna 
perspectiva suficient per veure el 
riu. 
 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
El telefon. Una trucada des de la ràdio del seu 
poble. 
 
Establim una roda on cadascú diu la seva. 
 
La mestra/e, a indicació meva, classifica els 
mots segons facin referència a característiques 
mesurables o no mesurables 

El presentador de ràdio (jo fent joguesca) 
demana a un nen que triï una paraula per a 
descriure com és el paisatge del Delta observat 
des de la Torreta. 
 

Que amb l’escusa del joc hem 
trobat una manera de poder 
descriure el paisatge que 
observem. 
 
Que algunes de les paraules 
utilitzades descriuen fets objectius, 
mesurables, mentre que d’altres 
fan referència a trets subjectius, no 
mesurables. Totes dues són 
necessàries per copsar la globalitat 
del paisatge que tenim al davant i 
els que tindrem els propers dies. 
Presento els diferents llocs per on 
ens moure’m els propers dies. 
 

La ‘teranyina’, a través de la qual podem 
comparar els elements que podem trobar o no 
en el paisatge de procedència amb els que 
s’han vist des de la Torreta.  
 

De tot allò esmentat què és el que els xiquets 
del Delta anirien a analitzar si visitessin el seu 
poble i què és el que venen a estudiar ells aquí 
(allò que hi ha en comú o el que tenim de 
diferent). 
 

Les relacions que hi ha entre tots 
dos paisatges i n’analitzem el valor 
de cadascun.  



SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Un treball cooperatiu per escollir els elements 
que rerpresenten millor la localitat de 
procedència. 
 
Preparar tres paperets de diferent color per a 
cadascú i un llapis. 

Que cadacú triï tres objectes que representen 
l’essència del seu poble. De vegades, demano 
que un del objectes sigui una obra humana i 
els altres dos, un d’animat i un d’inert. Agrupats 
de tres en tres trien per tal d’escollir-ne només 
tres. Fent nous agrupaments i successives 
tries, el grup ha d’arribar a escollir tres únics 
elements fruit dels consens. 
 
Triarien els mateixos elements els nois i noies 
de La Ràpita? 
 

 

Presento el ‘museu del Delta’ Agrupem els elements per àmbits (riu, mar, 
llacunes, arrossars...)  
 
 
 
Els nexes que lliguen tots aquests elements i 
ambients.  

És el que ha triat l’alumnat de 
l’estada anterior per explicar-los 
com és el Delta que ells van 
analitzar. 
 
Realço el paper de l’aigua com a 
nexe comú.  
 

De vegades, en comptes de la maleta, presento 
un poema d’un escriptor local que descriu el 
paisatge observable des de ‘La Torreta’. El 
llegim 

De quines elements parla? Quins són d’origen 
humà? Quins naturals? 
Quins colors esmenta? Quines formes? Quin 
tipus de paisatge descriu? (natural, urbà, 
agrícola, industrial) 
 

Què cadascú pot tenir percepcions 
diferents. Per fer-nos la nostra cal 
anar a la Torreta. 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Plantejo una ‘cursa de colors’. Sovint, cada grup 
treballa només amb un color i amb les diferents 
tonalitats en què es manifesta.  

Que anoten el color, la tonalitat d’acord una 
escala proporcionada), l’element del paisatge 
que el posseeix i el tipus de paisatge al que 
pertany. 
 

Diferencio les unitats 
paisatgístiques i alguns dels 
elements que les composen. 

Demano que, davant el paisatge, es fixen i 
anotin tot allò que està en moviment. 

Poden localitzar canvis visibles / perceptibles 
en el que observen del paisatge? 
Troben pistes de canvis passats que ens 
parlen del pas del temps? 
Quin és l’origen dels canvis trobats (natural o 
antròpic)? 
 
Quins canvis preveuen en el paisatge? 

Que els paisatges canvien, 
evolucionen. Els canvis no són 
sempre observables. El moviment, 
per exemple, pot explicar un canvi 
ràpìd. De vegades, però, només 
podem obtenir pistes de cavis, 
succeïts en el passat o, fins i tot 
previstos per al futur, les 
tendències. 
 

Els demano facin una descripció personal del 
paisatge, tot descrivint en una postal la 
sensació que els produeix tot el fet/vist fins ara 
a algú de casa. En acabar, demano que 
subratllen la paraula/frase que millor representa 
el que volien explicar. Les anotem. 
 

Subresurten les impressions i els sentiments o 
les descripcions científiques i impersonals? 
Quins aspectes han estat els més esmentats? 
Quins han quedat marginats? 

Que podem obtenir una descripció 
original del paisatge feta per tot el 
grup. 

Activitat de valoració, ‘les set errades’, on 
proporcionem una imatge (text) del paisatge 
estudiat on s’han incorporat una sèrie d’errades 
que cal descobrir. 
 

Quines són les errades?  

 



SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA 
 
Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Situats a la Torreta. En una caixa porto diversos 
elements que representen les diverses funcions 
que juguen les zones humides (una esponja, un 
filtre, un pot de cola...) 
 

Quina relació pot haver entre la funció que té 
cadascun dels elements i les funcions de les 
zones humides? 

Concreto les funcions d’una zona 
humida com la del delta de l’Ebre: 
Magatzem d’aigua, filtratge de 
substàncies dissoltes a l’aigua, 
retenció de sediments, esmortidor 
de les tempestes marines, font de 
recursos, etc.  
  

Demano que facin grups i que es fixen en els 
colors del paisatge i la proporció en què es 
presenten, d’acord amb la superfície que 
ocupen d’una quadrícula. 

Si poden diferenciar unitats paisatgístiques i 
estimar-ne la proporció. 

Presento un mapa Corine de 
cobertura de sòl, per comparar els 
resultats.  
Atenent a la flora i fauna present i 
al tipus d’aigua i de sòl al Delta 
parlem de divuit hàbitats diferents. 
 

Una lectura conjunta de l’escriptor local 
Sebastià Juan Arbó que descriu la Ràpita del 
1936, vista des de la Torreta. S’acompanaya 
d’una foto de l’època. A cada grup li facilito una 
còpia. 
 

El que es manté i el que canvia. 
L’origen d’aquests canvis. 

 
Els paisatges evolucionen i ens 
parlen dels interessos que tenen 
els seus habitats en cada moment. 

Per grups, presento una imatge de la nova 
marina que ha de construir-se / l’article 
periodístic del nou camp de golf que vol fer-se. 
 

El que es manté i el que canvia. 
L’origen d’aquests canvis. 
 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Faig grups i a cadascun li passo un mapa 
històric del Delta. Els proporciono breus 
fragments de textos històrics que 
contextualitzen el mapa.  
 

Quins elements surten als textos?  
A quins ambients fan referència? 
Quina fauna i flora es descriu?  
De quines activitats econòmiques es parla? 
A quina època històrica es va dibuixar el 
mapa? 
Amb quina intenció? 

Els mapes són una bona manera 
de seguir l’evolució dels interessos 
econòmics d’una època històrica 
concreta: el Delta saliner dels segle 
XVI, el delta port comercial del 
XVIII, el delta arrosser del XX, el 
delta espai natural i turistic del XXI. 
 

 
 



CICLE MITJÀ 
 
Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Presento a ‘Cinteta’, una granota que viu al riu i 
que no saps mai quan diu veritat i quan 
mentida. La granota presenta una sèrie 
d’afirmacions sobre el riu (relacionades amb el 
treball que volem engegar) amb les quals 
l’alumnat pot estar d’acord, en desacord o no 
tenir opinió i ho manifestarà desplaçant-se per 
l’espai en un sentit o en un altre o romanent 
quiet. 
 

Qui està d’acord amb el que diu Cinteta? I qui 
creu que ens enganya? Qui no sap què 
pensar? 
A cada frase demano a algun xiquet o xiqueta 
que argumenti el seu desacord. De vegades 
incito a la discussió i enfrontament d’idees 
diverses. 

Al final comento la varietat de 
respostes a les afirmacions, la qual 
cosa ens obliga a anar al riu i 
comprovar el que diu ‘Cinteta’. 

Plantejo com ho farem per recollir aigua del riu 
sense, de dalt i de baix, des de la barca estant.  
 
 
 
Presento un joc d’observació ‘el siset del riu’. 

Preguntes diverses per conduir la discussió 
sobre els avantatges i inconvenients de 
diferents mètodes de prendre l’aigua, des de la 
botella de plàstic a la botella de profunditat  

Com hem de treballar a dalt la 
barca per prendre les mostres 
d’aigua. On les pendresm i qui 
s’encarregarà. 
 
El funcionament i les regles de 
l’observació. 
 

Prenem aigua del riu, de dalt i de baix del riu, a 
diferents distàncies del mar. Incito el xoc 
cognitiu entre el que esperi que passi i el que 
passa realment. 

Si l’aigua que estem a punt de treure, 
comparada amb l’aigua que surt per l’aixeta, 
estarà més bruta o igual? Si el resultat no és 
l’esperat els pregunto que passarà ara que 
treurem l’aigua de més profunditat. 
Em pregunto com pot ser possible que l’aigus 
surti tant transparent, si es veu tan bruta. 
 

 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Colem aigua del riu. 
 
 
 
Condueixo el joc d’observació (els xiquets tenen 
binocles), cridant l’atenció sobre alguns 
aspectes i demanant que aixequen la mà abans 
d’anotar res. 
 

Si el material del que està fet la tela serviria per 
protegir-nos de la pluja o si deixaria passar 
l’aigua. 
 

Com farem per colar l’aigua del riu. 
 
 
 
Em meravello i sorprenc del que 
veuen els xiquets i xiquetes.  

Un cop desembarcats, portem els nens al lloc 
on han anat a parar alguns dels materials que el 
riu ha portat en abundància durant molts anys. 
L’arribada a aquest lloc (un sorral) es fa amb els 
ulls tancats. L’alumnat explora el sorral i la 
platja agafant-se amb una mà a una corda que 
és tibada pel conductor de l’activitat, mentre que 
l’altra li serveis per palpar el que l’envolta.  
Els demano que estiguin molt atents a la 
informació que rebran de tots els sentits trets 
del de la vista. 
Recollim una mostra de sorra per als tallers de 
la tarda.  
 

Les sensacions que van perceben al llarg de 
l’itinerari. 
Que expliquen les senscacions al tacte del 
material que composa aquell lloc (la sorra). 
Que imaginin com serà el lloc abans de treure’s 
la bena.  
Ens plantegem on estava abans tota aquesta 
sorra i com ha arribat aquí. On serà d’aquí uns 
quants anys? 

Com la sorra ha pogut arribar des 
del riu fins a la platja. 
Que la descoberta d’aquest lloc 
seria molt diferent si la haguéssim 
fet amb els ulls oberts. 
La necessitat de tenir cura d’espais 
naturals com aquest.  



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
A la tarda, al taller, deixo que proposen idees 
per comprovar si les mostres d’aigua recollides 
tenen sal o no.  
Els plantejo que a més de saber si l’aigua és 
salada o no, voldria poder ‘veure-la’ per 
comparar quina mostra en té més i quina 
menys. 
 
Observem mostres de diversos materials que 
provem si serveixen per colar, amb lupa de mà, 
lupa binocular i microscopi. 
 

Com farem per treure la sal de l’aigua (en cas 
que n’hi hagi). 
 
Pregunto que passarà si colem l’aigua? 
 
 
 
 
Tots els materials serveixen per colar? 
Quina relació hi ha entre tenir forats i deixar 
passar l’aigua? I la sal, què ha de passar per a 
què no passi? 
Com és que l’aigua, un cop colada, continua 
tenint gust salat?  
 

 

Llegim una faula de Lafontaine sobre dos rucs, 
un carregat amb esponges i l’altre amb sal, que 
van volen travessar l’Ebre, nedant. 
 
Busquem altres mètodes per separar la sal de 
l’aigua. 

Quina relació té el que explica la faula amb el 
que hem vist que passa quan hem colat l’aigua. 
 
 
Si no surten idees que ens portin cap a 
l’evaporació, aporto idees sobre com és que la 
pell te gustet salat després de prendre el bany 
al mar.  
Quan s’evapora l’aigua més de presa? Com 
s’eixuga més aviat la roba mullada? 
 

La sal està dissolta i no queda 
atrapada pel paper de filtre. 
 
 
 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Obtenim la sal per evaporació. Comparem  les 
quantitats que apareixen i mirem a quin lloc del 
riu n’hi més i a quin menys.  
 

Com són possibles aquestes diferències? 
 
 
Hi ha cap semblança entre el que hem fet 
nosaltres i el que fan els operaris a les salines 
que vam feure des de la Torreta? 
 

Sintetitzo les idee aportades. 
Ressalto el paper del mar. 
 
Que les salines estan situades allà 
on fa més calor i més aire. 

Obserevem els grans de sorra recollits al matí, 
amb la lupa binocular.  
Dibueixem els grans.  
Intercanviem dibuixos.  
Cerquem criteris d’observació. 
Fem una nova observació atenent als criteris 
triats. 
 
Observem allò recollit al colar l’aigua del riu. 
 

Com és que cadascú veu coses diferents? 
En què ens podem fixar? 
 
 
 
 
 
 
És arena el que embruta l’aigua del riu? 
Com és que la ‘brutícia’ del riu ha quedat 
atrapada a la tela de la mànega i la sal no al 
paper de filtre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tornem a llegir les afirmacions fetes per 
‘Cinteta’ en començar la jornada. 
 

Qui està d’acord, en desacord o no sap què 
pensar? 

 



PRIMÀRIA 
 
Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Busco si han tingut cap tipus de relació amb un 
riu i les sensacions (positives o negatives) que 
van tenir.  
Després, a través, de preguntes molt concretes, 
tracto d’imagirar-me de quin tipus de riu o curs 
del riu estant parlant.  

Algú s’ha banyat a un riu? Algú ha anat a 
pescar a un riu? Algú ha tirat una pedra plana a 
un riu per veure-la rebotar? Algú ha escopit a 
un riu? 
Era fresca l’aigua? Clara? Corria? Com era el 
fons? Si llençava una pedra, podia arribar a 
l’altra riba? 
Haguessin preferit que aquell riu no hagués 
portat aigua? 

Què a la gent del Delta també ens 
agrada que l’Ebre porti aigua. 
 
Que el riu que avui coneixerem no 
s’assembla al que ells descriuen 
perquè estem al seu tram baix, poc 
abans que arribi al mar i no al seu 
curs alt. L’aigua del riu ha fet un 
llarg viatge i ha estat usada i 
reutilitzada una i una altra vegada i 
el que ara trobarem n’és el resultat 
 
 

Amb una serie d’afirmacions, relacionades amb 
el treball posterior, constato els preconceptes 
que l’alumnat té sobre el tram de riu que van a 
conèixer. 
Demano que s’argumentin les postures 
contràries 
 

Que manifestin, amb un desplaçament, l’acord 
o desacord amb les afirmacions donades. 
Demano sobre el grau d’acord o desacord amb 
les argumentacions donades. 
 

Mantinc una posició neutral. 
 
Finalment, plantejo la necessitat 
d’anar al riu per comprovar algunes 
de les afirmacions. 
 
 
 

Presentem l’utillatge per a recollir les mostres. Diverses qüestions que permetin anar 
perfeccionant l’utillatge i veure perquè cal que 
sigui aquest i no un altre.  
 

 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Per equips recollim mostres d’aigua  a diferents 
distàncies del mar i profunditats. Colem l’aigua 
del riu i fem un joc d’observació.  
 

Com serà l’aspecte de l’aigua extreta del riu en 
comparació amb l’aigua que surt per l’aixeta? 
Si l’aigua més bruta estarà a dalt o a baix del 
riu? 
 

 

Descoberta sensorial del sorral (explicada en 
parlar de les activitats del Cicle Mitjà) 
 

Les sensacions que van perceben al llarg de 
l’itinerari. 
Que expliquen les senscacions al tacte del 
material que composa aquell lloc (la sorra). 
Que imaginin com serà el lloc abans de treure’s 
la bena.  
Ens plantegem on estava abans tota aquesta 
sorra i com ha arribat aquí. On serà d’aquí uns 
quants anys? 
 

Com la sorra ha pogut arribar des 
del riu fins a la platja. 
Que la descoberta d’aquest lloc 
seria molt diferent si la haguéssim 
fet amb els ulls oberts. 
La necessitat de tenir cura d’espais 
naturals com aquest.  

A la tarda, repassem la feina feta fins ara i els 
itineraris seguits. Recordem els motius pels 
quals hem anat al riu al matí.  
Plantegem com saber si l’aigua és dolça o 
salada.  
 

Quines experiències proposarien per 
comprovar-ho? 

 

Experimentem què passa en submergir un 
objecte en aigua de l’aixeta i si li ocorre el 
mateix en submergir-lo en aigua salada. 
  

Com ens informarà l’objecte si l’aigua és dolça 
o salada? 
Què passarà si la quantitat de sal varia? 

 

Presento el densímetre com a util que funciona 
de la mateixa manera que l’objecte anterior.  
Per equips, comprovem el grau de salinitat de 

 Sintetitzo els resultats.  
No hi ha un únic riu Ebre, sinó dos 
rius Ebre, un d’aigua dolça que 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
cadascuna de les mostres. 
 

corre per la superfície, i un altre 
d’aigua salada que circula pel fons. 

Presento tres ampolles, una plena d’aigua 
(representa aigua salada en superfície i 
fondària), un altra plena d’oli (representa aigua 
dolça en superfície i fondària) i una altra amb oli 
i aigua (aigua dolça sobre aigua salada) 

Quina de les tres ampolles simula millor el tipus 
d’aigua que hem trobat nosaltres a cadascun 
dels punts de mostreig? 
Quins factors naturals i humans poden fer 
variar l’amplada de la capa d’aigua dolça i la de 
l’aigua salada? 

La nostra forma de viure té molt a 
veure amb la situació que hem 
trobat al riu. Els factors naturals 
regulen la quantitat d’aigua dolça al 
riu, però les activitats humanes 
també tenen un paper destacat.  
 

El segon taller anaitzat què és el que ‘embruta’ 
l’aigua del riu fent que no sigui transparent fins 
el fons. Observarem al microscopi allò recollit 
després de filtrar l’aigua del riu. 
Primer dibuixarem el que creiem que veurem. 
Després, observarem un portaobjectes folrat 
amb paper mil·limetrat. Quants quadradets, 
sencers, podem comptar en mirar a través de 
l’ocular? 
 

Com és possible que l’aigua del riu, en recollir-
a sigui transparent i en canvi no podem veure 
el fons? 
Què són aquestes partícules que hem colat a 
l’aigua? 
Com és que tenint els mateixos microscopis, 
cadascú compta un nombre diferent de 
quadrats sencers a través de l’ocular 

 
 
 
 
 
El paper de les lents dels objectius 
del microscopi. 

Observem un trosset de la tela amb què hem 
colat l’aigua del riu. La dibuixem 
Observem tela de paraigua. 

Serviria aquesta tela per a fer-nos un 
impermeable?  
I la tela de paraigua? Té forats? 

És increïble que la tela de paraigua 
tot i tenir forats més grossos que la 
tela de la mànega de colar sigui 
impermeable. Els demano es fixin 
en la disposició de les fibres que 
formen totes dues teles per si això 
pot jugar cap paper.  
 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Observem els grans d’arena. Ho dibuixem. Són tots iguals? Com podem fer-ho per 

representar els diferents components 
Dibuixem l’arena per saber, tot 
comparant, si el que hem colat és 
arena. 
 

Observem grans de sal. Ho dibuixem.  Són tots iguals? Dibuixem la sal per saber, tot 
comparant, si el que hem colat és 
sal. 
 

Observem allò que hem colat. Ho dibuixem i 
comparem amb el dibuix inicial. 

És arena? És sal? És alguna cosa 
completament diferent?  

Totes les observacions anteriors, a 
més de fer-nos guanyar habilitat a 
l’hora de fer anar el microscopi ens 
permeten saber si el que fa que no 
veiem el fons del riu és arena o sal 
o alguna cosa totalment diferent. 
 

Agrupem els organismes observats segons 
diversos criteris.  

Quin criteri has fet servir en cada cas? Serveix 
per a tots el casos? 

Introdueixo el terme ‘placton’ 
Els criteris triats poden ser diversos 
però han de servir per a poder 
classificar tots els organismes. 
Destaco els criteris que fan 
referència a la presència o 
absència de color, cosa que ens 
porta a difenciar el zooplacton del 
fitoplacton 
 

Diàleg socràtic per a treballar la idea que la 
manca de llum impossibilita l’existència de 
plantes verdes arrelades al fons del riu. 

Què necessiten les plantes verdes per viure? I 
les plantes verdes aquàtiques? Troben aigua, 
sals minerals, aire, llum al riu?  

Explicito la relació entre tots 
aquests factors i les proves 
realitzades al llarg de la jornada.  



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
 Poden haver plantes verdes arrelades al fons 

del riu si no els arriba la llum del sol? 
Hem recollit avui alguna prova que expliqui per 
què les aigües del riu són de color verd? 

 



SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
  L’Ebre ha de portar aigua cap al 

mar i ho ha de fer a ‘glopades’ o 
impulsos. Aquesta és la manera 
natural amb què la sorra que forma 
les platges pot ser  transportada pel 
riu i arribar al mar. Aquesta és la 
manera natural amb què l’aigua 
salada que entra pel llit del riu és 
empesa pel riu una altra vegada 
cap al mar. Aquesta és la manera 
natural a través la qual els nutrients 
que el riu transporta poden 
alimentar la pesca a la mar de 
l’Ebre.  
 

Comparo el cabal polsant de l’Ebre amb els 
batecs dels nostres cors. 
 
Simulem, a escala mundial, quina és la quantitat 
d’aigua caiguda al mar i quina a sobre la terra 
ferma i que, per tant, formarà part del cicle de 
l’aigua a través dels rius. Simulem la quantitat 
caiguda sobre la península Ibèrica i la que és 
recollida per la conca de l’Ebre.  
 

 
 
 
¿I si l’any és més humit o més eixut, en quin 
sentit variarà la quantitat d’aigua recollida a la 
conca del riu? 

Que la irregularitat de les 
precipitacions del nostre clima 
(líquides o sòlides) són la causa 
d’aquest ‘batec’ del riu. 
 
Sigui com sigui, les precipitacions 
són  recollides pel riu i, abans 
d’arribar al mar, el cabal mesurat 
per darrera vegada a Tortosa. 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Unes ampolles de plàstic simulen els diversos 
cabals que el riu pot portar al seu pas per 
Tortosa: màxims (riaudes històriques) i mínims 
(sequeres històriques), sèries mensuals... 
 

 Insisteixo en la irregularitat del 
cabal del riu, anual i interanual. 

Una ampolla de plàstic simula el cabal mitjà del 
riu al seu pas per Tortosa. 

Com s’imaginen s’ha aconseguit ‘regular’ el riu. Per evitar els efectes negatius del 
règim hidrològic del riu, aquest s’ha 
regulat. 
 

Amb ampolles de plàstic, comparem la variació 
del cabal mitjà al seu pas per Tortosa en els 
darrers 40 anys. 
 
Mostro un gràfic on es superposa el cabal del 
riu al llarg de diverses dècades.  

Quines activitats humanes demanen extreure 
aigua del riu?  
 
 
Què ens diu el gràgic respecte a la variabilitat 
del cabal? ¿Quines conseqüències podem 
preveure respecte al transport de sorra, 
l’entrada d’aigua salada pel llit del riu i 
l’aportació de nutrients al mar? 
 

La nosta forma de viure actual 
consumeix l’aigua regulada del riu  
Ressalto el pes de l’agricultura. 
 
Tot plegat  ha contribuït a què els 
impulsos del riu hagin disminuït 
progessivament, fins arribar a la 
‘canalització’ del riu. 



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Presento l’utillatge, fem equips , determinem 
feines: recollida de mostres, mesura de la 
densitat, de temperatura, oxigen, conductivitat, 
transparència, zona fòtica, filtratge de l’aigua i 
registre de les mesures fetes.  
 

¿Quines variacions de densitat, temperatura, 
quantitat d’oxigen dissolt, presència de sals 
minerals dissoltes i transparència de l’aigua 
preveuen, en funció de la proximitat o llunyania 
al mar de la mostra d’aigua agafada? I en 
relació a la profunditat de la mostra? 
¿Quins factors creuen que influeixen sobre un 
paràmetre determinat, fent que el seu valor  
sigui més o menys elevat? 

Avui farem una radiografia de 
l’estat de les aigües del riu. 
Prendrem mostres a diferents punts 
i analitzarem aquelles 
característiques de l’aigua que més 
es relacionen amb el transport de 
sorra, amb la presència d’aigua 
salada i de nutrients al riu. A més, 
plantejarem tendències i possibles 
situacions de futur per preveure 
quin pot ser el comportament del 
riu lligat al nostre estil de vida.  
 

A la tarda, a partir de les dades recollides, un 
grup reduït construirà un excel i dibuixarà els 
gràfics oportuns. 
 
La resta de gent treballa a partir del material 
sòlid obtingut en filtrar l’aigua del riu per 
determinar si es tracta de sediments: 
observació del paper mil·limetrat, la tela que 
s’ha fet servir per filtrar, grans de sorra i una 
gota del producte obtingut en filtrar.  
 
A partir d’una clau dicotòmica classifiquem els 
organismes observats: clorofícies, diatomees, 
rotífers, crustacis, dinofícies... 
 

  



Què faig?  Què pregunto?  Què explico?  
Analitzem els gràfics resultats, per comprovar 
les nostres suposicions inicials i per a 
caracteritzar el riu, el dia d’avui.  
Presento gràfics elaborats en anteriors ocasions 
per altres alumnes.  
Relacionem les dades amb els diferents cabals 
del riu. 
Mostro el ‘calendari de la sal’ present a les 
aigües del riu, en el seu tram final, el qual ha 
passat de tres a nou mesos amb la regulació i 
l’augment del consum d’aigua.  
Un grafic es mostra la progressiva reducció del 
cabal aportat pel riu i establim tendències pel 
que fa a la presència de sal al riu.  
 

Preguntes relaciones amb la interpretació dels 
gràfics i la possible relació entre els valors 
observats i els factors que pressumiblement els 
afecten.  
 
 
 
De quina manera les activitats humanes poden 
afectar en un sentit o en un altre sobre els 
paràmetres mesurats.  
 

Un riu pulsant és la manera més 
fàcil i natural que la sorra arribi al 
mar, l’aigua salada sigui empesa 
del fons del riu i que els nutrients 
que el riu transporta arribin a zones 
fondes de la mar de l’Ebre.  
 
Les tendències observades van 
lligades al manteniment del nostre 
estil de vida actual.  

 



TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT “LA TORRETA” 

GT1 
 

D1: Molt bé, perdoneu, eh.  
Molt bé. Si us sembla anem a començar la primera de les activitats que farem aquests 
dies aquí, al camp d’aprenentatge. I per a fer això, necessitaria de moment que 
estiguéssiu bastant lliures de mans i de cos. Per tant, fem una cosa, totes les motxilles, 
carpetes,... les posem fora de la cadira que no molestin.  
Molt bé, bueno, jo suposo que vosaltres us deveu conèixer.... casi tots. Hi ha unes 
persones que més, hi ha unes persones que menos, però us coneixeu. De moment heu 
arribat tots junts amb l’autobús. Jo no he vingut amb l’autobús. Passa, que llavors ara 
jo estic en desavantatge, perquè jo no conec a ningú i això sempre m’atabala una mica. 
No sapiguer amb qui estic parlant, i que pensen, i que opinen de les coses de les quals 
parlem, doncs això a mi t’atabala. I per tant, si us sembla, la primera activitat que 
farem serà de presentació. Ens presentarem, val. Llavors, ho farem amb un parell 
d’activitats molt ràpides, i l’únic que us demano jo és que estigueu al loro, ben atentos. 
Val?. Perquè som molta gent i si no es farà molt lent.  
Molt bé, llavors veureu jo el que faig amb la vostra companyera, i tu veient lo que faig 
amb ella ho repeteixes amb mi, i tu veient lo que ella fa amb mi, ho repeteixes amb 
ella, i tu veient lo que ell fa amb ella, ho repeteixes amb ell, i així successivament. Ben 
ràpid, eh.  
Un momentet, primer m’informo.  
(S’informa del nom de l’alumna). 
Bueno, us diré que ella es diu Núria i li pica la orella, jo hem dic Emili, i hem pica el nas. 
 
A: Ell es diu D1 i li pica el nas. Jo sóc Júlia i hem pica el peu.  
 
A: Ella és Júlia i li pica el peu. Jo sóc Daniel i hem pica el cul 
. 
A: Ell és Daniel i li pica el cul. Jo sóc Juanmi i hem pica la cama. 
 
A: Ell és Juanmi i li pica la cama. Jo sóc Fernando i hem piquen les dents. 
 
A: Ell és Fernando i li piquen les dents. Jo sóc la Teresa i hem pica el genoll. 
 
A: Ella és la Teresa i li pica el genoll. Jo sóc la Míriam i hem pica el cap. 
 
A: Jo hem dic Carles i hem pica el coll. 
 
A: Ell es diu Carles i li pica el coll. Jo hem dic Pablo i hem pica el turmell. 
 
A: Ell es diu Pablo i li pica el turmell. Jo hem dic Dídac i hem pica el melic. 
 
A: Ell es diu Dídac i li pica el melic. Jo hem dic Andrea i hem pica el braç. 
 
A: Ella es diu Andrea i li pica el braç. Jo sóc l’Aleix i hem pica el colze. 
 
A: Ell és l’Aleix i li pica el colze. Jo sóc la Sandra i hem pica la cara. 
 
A: Ella és la Sandra i li pica la cara. Jo sóc l’Adrià i hem piquen ells ulls. 



TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT “LA TORRETA” 

GT2 
 

 
A: Ell és l’Adrià i li piquen els ulls. Jo sóc l’Àlex i hem pica el pit. 
 
A: Ell és l’Àlex i li pica el pit. Jo sóc el Joan i hem pica l’esquena. 
 
A: Ell és el Joan i li pica l’esquena. Jo hem dic Daniel i hem pica l’orella. 
 
A: Ella no sap, és russa. 
 
D2: She is Atgia i li pica... la galta. Jo sóc D2 i hem pica la llengua. 
 
A: Ella és Estela i li pica la llengua. Jo hem dic Iris i hem pica el cabell. 
 
A: Ella és la Iris i li pica el cabell. Jo hem dic Xènia i hem pica el dit. 
 
A: Ella és la Xènia i li pica el dit. Jo sóc la Nerea i hem pica el llavi. 
 
A: Ella és la Nerea i li pica el llavi. Jo sóc la Elisa i hem pica la orella. 
 
A: Ella és la Elisa i li pica la orella. Jo sóc la Núria i hem pica l’esternon. 
 
D1: Ella és la Núria, i deu ser metgessa, perquè li pica l’esternon, jo hem dic D1 i .... 
Llavors, gràcies per a ser ràpids, el que m’agradaria és que amb el que fem ara fóssim 
encara una mica més ràpids. Mireu, farem també una activitat de coneixença, no dels 
noms, perquè els noms ja els coneixem, però és una activitat de conèixer una mica 
natros, quines aficions tenim, que nos agrada, la nostra família, si tenim germans, si no 
tenim germans, si tenim periquito. Mireu bé, es tracta del següent, jo trec una cadira, 
perquè ara sobra una cadira. Jo hem quedo al mig, jo hem tornaré a presentar, diré el 
meu nom, per si hi ha algun desmemoriat que no hem coneix, diré el meu nom i diré 
alguna característica que jo tinc. Llavors, totes aquelles persones que també tenen 
aquella característica, han de canviar la cadira, i jo aprofitaré per a prendre la cadira 
d’un. I com que heu vist que fa falta una cadira, algú es quedarà sense. Vale?. Aquesta 
persona, és la que continua el joc. Se presentarà aquella persona i tornarà a dir una 
altre característica. Podria dir una característica que tots la compartim. Si passes això, 
tots a canviar de cadira. Ajudarem a ella, ajudarem a l’Esteve, perquè pugui dir així 
quines característiques que té.  
Molt bé, us diré que hem dic D1 i sóc un home.  
(Soroll dels alumnes). 
No ho havia dit, però no pot seure més d’un a la mateixa cadira. Atenció que ens diu 
una característica: 
A:Jo hem dic Fernando i tinc cabell. 
 
(Soroll dels alumnes). 
 
D1: Una cosa si us vull demanar, és important no cridar. 
 
A: Hem dic (inaudible) i m’agrada córrer. 



TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT “LA TORRETA” 

GT3 
 

 
(Continua el joc). 
 
D1: Jo hem dic D1 i us diré que dins el meu cos tinc óssos. 
 
(Continua el joc). 
 
D1: Anem a fer una cosa, anem a no mirar d’utilitzar la paraula m’agrada i no 
m’agrada, si no a intentar explicar coses del lloc on vivim, per exemple. Poden ser 
altres coses, però ja no utilitzem més el m’agrada, no m’agrada. Sinó, on visc, qui viu 
amb mi, que menjo, que no menjo, aquestes coses, vale? 
 
A: Sóc Dídac i visc a Vilafortuny. 
 
(Continua el joc). 
 
D1: Vale, jo sóc D1 i tallo el joc aquí.  
Mireu, a veure, si només haguéssiu vingut aquí a conèixer-vos..., sempre hi ha coses 
per conèixer, a lo millor no havíeu pensat mai que els vostres companys tenen 
cabells.... Però jo crec que el viatge que heu fet aquí ha sigut molt llarg i val la pena 
aprofitar-lo per a conèixer coses del lloc on sou, val?. Llavors, jo m’agradaria que 
coneguéssiu coses del Delta del Ebre. Alguns heu estat alguna vegada al Delta del Ebre. 
Doncs, mireu, els xiquets que van vindre la setmana passada, eren una mica més gran 
que vatros, i els hi vaig demanar que hem fessin un favor. Els hi vaig explicar que avui 
veníeu vatros, que éreu xiquets de Cicle Mitjà, de Cambrils. Van estar aquí tres dies, i 
abans de marxar, els hi vaig dir, feu-me un favor, mireu venen uns xiquets de Cambrils, 
i jo els hi volia explicar com és el Delta del Ebre, però no sé si me’n sortiré, perquè com 
que jo sóc gran, no sé si els xiquets, el que jo diré ho entendran o no ho entendran i 
vaig demanar-los que per favor us deixessin explicat ells a vatros com és el Delta del 
Ebre. I primer se’m van quedar mirant així com amb cara de pasta de boniato, que no 
sabien que fer. Però abans de marxar, hem van dir: Emilio, hem deixat una cosa pels 
xiquets de Cambrils. Us l’ensenyo, mireu. Hem van deixar aquest caixa. Amb aquesta 
caixa hem van dir, mira Emilio, els hi expliques el següent: després de molt pensar, 
hem pensat que el que hi ha aquí dintre, els hi explicarà que és el Delta del Ebre. 
Bueno, més que és el Delta del Ebre, els volem explicar que al Delta del Ebre, l’aigua és 
molt important. Aquesta és la idea que us volíem deixar clara. Que l’aigua és molt 
important. Però claro, com un xiquet de 5é pot explicar a un de quart que l’aigua és 
molt important aquí al Delta del Ebre. De quina manera, tu que t’imagines que hi haurà 
aquí dintre? 
 
A: Mmmmmm... 
 
D1: Ni idea. Ella si que té una idea. 
 
A: Potser hi ha fotos dels animals que hi viuen. 
 
D1: Potser hi ha fotos dels animals que hi viuen o ... 



TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT “LA TORRETA” 

GT4 
 

 
A: Potser imatges dels arrossars. 
 
D1: Potser imatges dels arrossars, no dels animals que hi viuen, sinó dels arrossars que 
també volen molt l’aigua, o... 
 
A: O que hi hagin plomes dels animals... 
 
D1: Per exemple. O? 
 
A: O que hi hagin fotos de (inaudible). 
 
D1: Per exemple, alguna opció més? Tot han de ser fotos? Podria haver aigua aquí 
dins? Com la posarem? 
 
A: Amb una ampolla. 
 
D1: Un momentet, ell proposa que sigui una ampolla. Tu com la posaries? 
 
A: Amb un paper. 
 
D1: Amb un text posant alguna cosa sobre l’aigua. Mireu, una cosa que també us vull 
demanar. Ja us he dit que avui és un dia de presentacions i de deixar algunes coses 
clares. Jo m’agrade molt que parléssiu i que penseu que us imagineu, però com que 
som vintipico a l’hora de parlar, sempre hem d’estar amb una orella escoltant els 
altres. 
Molt bé, doncs vaig a fer el següent, vaig a obrir aquesta capsa. Cadascú ja s’ha fet una 
idea, hi ha gent que l’ha explicada, hi ha gent que no ha dit res, però, no es veu en cor 
de dir-ho. Mireu el que faré, ho obriré 15 segons, durant aquests 15 segons els vostres 
ulls es poden bellugar tot el que vulgueu, però el cul ha d’estar clavat a la cadira. I les 
esquenes. Jo obriré perquè tots pugueu veureu bé, i es tracta que durant 15 segons 
cadascú de vosaltres busquí alguna cosa que l’hi faci veure l’aigua. Si es un text ho 
tindrem fotut, perquè per llegir la lletra des d’aquí pobreta, com no et compris un 
telescopi no se com ho farem. Si fos un llibre ho tindries més fàcil. Si és una foto i pots 
veure el dibuix, perfecte. Vale?. Si és una botella d’aigua cap problema. Es tracta que 
15 segons que els vostres ulls investiguen i busquen algo relacionat amb l’aigua. Pot 
ser algo que estigui relacionat amb la vida, els animals, les plantes,... Algo que tingui a 
veure amb les persones, no ho sé. Tot apunt, Núria? 
 
A: Sí. 
 
D1: Són 15 segons, eh!. Recordeu que no podeu aixecar el cul de la cadira, però els 
vostres ulls poden fer el que vulguen. Apunt? Recordeu que són coses que els xiquets 
de cinquè us van deixar. Queda clar no? Són 15 segons només. Esteu a punt, eh? Mireu 
com els xiquets de cinquè us parlen de l’aigua aquí al Delta del Ebre. Brrrt!   
Mireu, mireu! 
(Els alumnes observen en silenci durant 15 segons). 
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Què? 
 
A: Hi ha pedres. 
 
D1: Què tenen a veure amb l’aigua les pedres? 
 
A: Perquè estan a dins de l’aigua. 
 
D1: Ah!, i com sabies que era una pedra d’aigua i no una pedra de muntanya qualsevol. 
 
A: Perquè ho pensava. 
 
D1: Però no hi havia cap característica que et fes pensar que estava dins de l’aigua? 
Cap cosa externa, cap cosa evident, que et fes pensar: això ha estat a dins de l’aigua. 
 
A: Perquè el riu arrastra pedres. 
 
D1: I té una forma especial pel fet de que el riu arrastre pedres? Aquestes pedres 
prenen una forma especial pel fet que les arrastre el riu? 
 
A: Sí, el riu l’arrastra i la va desfent i donant forma. 
 
D1: Una forma més aviat arrodonida o una forma més aviat punxosa? 
 
A: Rodona. 
 
D1: Rodona, molt bé company. L’altre company, no t’ha vingut res al pensament? 
L’altre companyera... 
 
A: L’arròs. 
 
D1: Sabeu que té a veure amb l’aigua, l’arròs. Diríeu que té a veure perquè necessito 
l’aigua per a coure’l o perquè viu a l’aigua la planta de l’arròs? 
 
A: Viu a l’aigua. 
 
D1: Molt bé, i tu diries que aquesta aigua on viu la planta de l’arròs, al teu pensament, 
li convé una aigua dolça o li convé més aviat una aigua salada. Una aigua de riu o una 
aigua de mar? 
 
A: Una aigua de riu. 
 
D1: Tu creus una aigua de riu. El company? 
 
A: Jo, una aigua de riu. 
 
D1: Però tu has vist algun objecte que et recordés l’aigua? Sí, dels que havia a la caixa. 
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A: Lo de les canyes. 
 
D1: Algo de les canyes. Explica una mica això de les canyes, això té a veure una mica 
amb les plantes, amb els animals, amb les persones...?  
 
A: Amb els animals. 
 
D1: Amb els animals. Quina relació té a veure una canya i un animal? 
 
A: En que els animals els animals que hi ha a l’aigua es poden agafar. 
 
D1: Ah, per tant, això era una canya de pescar. Veus, has fet molt bé d’explicar-ho 
d’aquesta manera. Núria. 
 
A: Un niu. 
 
D1: I que té a veure l’aigua amb un niu? 
 
A: Perquè als arbres que a vegades creixen al costat del riu, els ocells posen els nius 
allí. 
 
D1: I creus que aquests ocells estan acostumats a viure a la vora del riu, o poden viure 
a dalt de la muntanya o no, només poden viure a la vora del riu.  
 
A: A la vora del riu, perquè és on mengen. 
 
D1: I si el riu baixa sec i no portés gens d’aigua, buscarien una muntanya o buscarien 
un altre riu? 
 
A: Buscarien una muntanya o un riu. 
 
D1: Tant els hi faria? No els hi importa llavors l’aigua? 
 
A: Sí, l’aigua sí, el riu no. 
 
D1: Jo, com que no sé el que penses, faig preguntes, eh. Perdona, el company. T’ha 
quedat alguna cosa al pensament? 
 
A: L’esquer de pescar. 
 
D1: Bona observació, l’esquer. Explica que és l’esquer, perquè molta gent no sap el que 
vol dir. 
 
A: Quan tens una canya de pescar i vols pescar, vas a una tenda de canyes, demanes 
un esquer, llavors agafes el que tu vulguis, el poses, el tires al riu o al mar fins que 
pesques alguna cosa. 
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D1: I l’esquer serveix per a enganyar a algú? 
 
A: No. 
 
D1: Segur? 
 
A: Sí, als peixos. Fiques un cuc, i així piquen. 
 
D1: Molt bé, molt bé. I tu penses que l’esquer serviria per peixos d’aigua dolça, d’aigua 
salada, o tant i fa? 
 
A: Tant i fa. 
 
D1: Tant i fa. La companyera que, alguna cosa que hagis vist aquí que t’hagi fet pensar? 
A: Els animals de mar. 
 
D1: Ah, tu sabies que els animals de mar no havien sortit. Com sabies que eren de 
mar? Perquè no portaven un cartellet que digues: “hola, sóc un animal de mar”. 
 
A: Perquè són petxines. 
 
D1: I les petxines, quina característica tenen? Quan tu passes la mà per sobre, es tovet 
o és dur? 
 
A: Dur. 
 
D1: Núria, que hi ha per aquí, per la caixa, que hagis vist? 
 
A: Jo, he vist una pell de serp. 
 
D1: I es clar, una pell de serp, que té a veure amb l’aigua? 
 
A: Que les serps també són animals d’aigua, perquè n’hi ha de terra i d’aigua. 
 
D1: Molt bona observació. Igual que els ocells, Núria, hi ha que són de muntanya i no 
necessiten viure constantment a la vora de l’aigua, i n’hi ha que han d’estar 
constantment a la vora de l’aigua. 
Joan a tu que t’ha cridat l’atenció? 
 
A: Jo potser que hagi vist algo d’una sèpia? 
 
D1: Algo d’una sèpia. Seria la part de fora, la part de dins? Una espina de sèpia? Un ou 
de sèpia? 
 
A: Pot ser l’espina d’una sèpia? 
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D1: Ell s’imagina que és l’espina d’una sèpia. Heu vist mai l’espina d’una sèpia vatros?  
Heu menjat mai sèpia? 
 
A: Sí!! 
 
D1: I algú ha trobat que quan mengeu una sèpia surt una espina per dintre? 
 
As: (vàries veus inintel·ligibles). 
 
D1: hi ha gent que diu que no, i hi ha gent que diu que sí, a veure.  
 
A: Bueno, quan la comprava sortia un ós pel cap. 
 
D1: Però quan ella se’l va menjar diu que no. Que ha passat, com és que quan la 
compro l’os està i quan la menjo no. Que ha passat aquí al mig? 
 
A: Que algú el treu. 
 
D1: Que algú el treu, i pot ser és el que han fet ells. No sé si l’han tret, o una sèpia s’ha 
mort i un xiquet ha trobat un ós per allà..... Un òs o una espina? 
 
A: Espina. 
 
D1: Eh, el company d’allí baix, no hi ha res que t’enrecordes... la companyera tampoc, 
el company, l’altre companyera... 
 
A: Ja ho han dit. 
 
D1: Ja ho han dit. I després. Teresa... 
 
A: Una boia. 
 
D1: Una boia. Però a veure, una boia no és un ésser viu, una boia té a veure més aviat 
amb l’activitat que fan les persones per aquí. Per exemple... un momentet deixa’m 
parlar, quina activitat creus que és esta? 
 
A: La van a tirar els pescadors per a situar fins on arriba el límit de pescar, o per 
exemple els banyistes fins on poden arribar nedant. 
 
D1: Vale, és curiós, perquè això fa companyia a la canya que mos havia dit Carlos, i al 
esquer que mos havies dit tu. Lo company.... 
 
A: Hi havia un ou trencat. 
 
D1: Hi havia un ou trencat. I això té relació amb alguna de les coses que s’havien dit 
fins ara? 
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A: Sí. Potser d’un ocell que viu a dins de l’aigua. 
 
D1: I aquest ou trencat, a tu que et fa pensar, que ha passat amb el que hi havia a 
dintre... 
 
A: Que ja ha nascut. 
 
D1: Que ha nascut? No podria ser que se’l haguessin cruspit? 
 
A: Sí.  
 
D1: Aleshores, com podries dir que s’ha trencat perquè ha nascut, o perquè se’l han 
cruspit. Tu en que et fixaries si fossis un detectiu, que faries per a esbrinar això? No 
se’t acut de moment, eh. Tu en canvi, tens una opinió. 
 
A: Un ou de tortuga és. 
 
D1: No, no estàvem qüestionant això... Estàvem dient, recordes, com podíem saber si 
l’ou ha estat trencat perquè ha nascut l’animal de dintre o si algú se’l ha cruspit. 
 
A: És un ou que s’ha trencat de dintre, ho sé perquè no estava preparat per menjar. 
 
D1: Perquè com ha d’estar un ou preparat per menjar? Quan dius preparat a que et 
refereixes? 
 
A: Calentito. 
 
D1: Hombre, un moment, un moment,... 
 
A: Abans de posar-lo a la caixa, li posen com un número... 
 
D1: Ah, molt bé, molt bé ja ho he entès, la data de caducitat. Però, escolta una cosa, la 
serp que hi ha allà la vora el Joan, tu creus que necessita aquests números per a 
cruspir-se un ou, necessita que estiguin numerats amb la data. Necessita aquesta 
informació, o no la necessita? 
 
A: No. 
 
D1: Molt bé!. La companyera d’este noi, alguna coseta? 
 
A: Si, he vist una ploma. 
 
D1: Una ploma, molt interessant. Això a que pertanyeria? 
 
A: A un ocell. 
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D1: I a quin ocell? Et penses tu que més aviat és un ocell de muntanya, o un ocell 
aquàtic? 
 
A: Aquàtic. 
 
D1: I podria ser que a la muntanya també hi haguessin ocells aquàtics? Que haurien de 
trobar aigua a la muntanya? 
 
A: Sí va en alguna zona que (inaudible) sí. 
 
D1: Perquè aquàtic només pot ser de mar? 
 
A: No.... 
 
D1: Molt bé, i un aquàtic de canal podria ser? És com un rec que fan les persones per 
conduir l’aigua. 
 
A: Ah... 
 
D1: Que trobes, podria estar un ocell dins d’aquest reg o hauria d’haver un riu o un 
mar. 
 
A: Un riu. 
 
D1: I a un llac? També podria ser?. I a un toll d’aigua que plou? 
 
A: No. 
 
D1: No, per què no? 
 
A: Perquè és molt petit. 
 
D1: Ah, val, val... Dídac, tu a part del que comentaves, alguna cosa que et faci pensar 
en aigua? 
 
A: Estris de pescar. 
 
D1: Estris de pescar? 
 
A: Perquè he vist un ham... 
 
D1: Val, molt bé. Per tant, la pesca queda molt clar que és una activitat d’aquí del Delta 
de l’Ebre. Ja l’han dit i la última? 
 
A: Com un coral. 
 
D1: Això d’una coral vigila perquè pot ser aquella gent que canta la-la-li-la...  
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Un corall, i això de què et sona? Què té a veure això amb el Delta de l’Ebre? 
 
A: Perquè el corall hi ha alguns animals que... 
 
D1: Tu utilitza les teves paraules, no et preocupis. Estem esforçant-nos per entendre’t, 
no et preocupis. És un animal, per què necessiten l’aigua? 
 
A: Per viure. 
 
D1: Per viure. Lo corall, com te l’imagines? És un animal que neda, camina, viu fixe? 
 
A: No. 
 
D1: No? No neda, no camina, no viu fixe? A què dius no? 
 
A: Que no és un animal. 
 
D1: No és un animal. Llavors què és? 
 
A: Una planta que viu a l’aigua. 
 
D1: I per tant te l’imagines que és una planta que viu movent-se o és una planat que 
viu fixe? T’imagines que té arrels? I el tacte com hauria de ser, tou? Dur? De pedra? No 
de pedra? 
 
A: Dur 
 
D1: Dur encara q sigui una planta. Tu coneixes alguna planta que tingui el tacte dur? 
 
A: No 
 
D1: Cap ni una? 
 
A: No 
 
D1: Cap ni una però creus que el corall sí. Val, molt bé, perdoneu que talli aquí per no 
fer-ho més llarg.  
Veieu aquesta és una manera. Què? Trobeu que aquest xiquets se n’han sortit? Us fan 
entendre que l’aigua és present al Delta de l’Ebre? 
Jo em quedo una mica parat perquè jo crec que a Cambrils i a Vilafortuny l’aigua 
també està, llavors a mi el que no m’entra al cap és com es possible que l’aigua aquí al 
Delta de l’Ebre doni peu a que hi hagi aquestes plantes, aquests animals, aquesta 
forma de viure, i a Cambrils la caixa que haurien fet aquests xiquets hauria estat igual? 
Haurien ficat les mateixes coses? 
 
A: No 
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D1: Però l’aigua també està, llavors no ho entenc, què passa aquí amb l’aigua perquè 
uns animals, unes plantes, una manera de guanyar-se la vida diferent del que hi ha a 
Cambrils? 
La teva opinió? 
 
A: Perquè son diferents? 
 
D1: Diferents en quin sentit? 
 
A: En... 
 
D1: Als dos puestos hi ha aigua. 
 
A: Perquè aquí el riu es dolça i l’altre és salat. 
 
D1: L’altre que vol dir? 
 
A: El mar. 
 
D1: I a Cambrils què passa? No teniu mar. 
 
A: Sí. 
 
D1: Ah, i és dolç? 
 
A: No. 
 
D1: Ah, és salat, llavors deveu tenir els mateixos animals. 
 
A: No, el riu és dolça i al mar és salada llavors com estem al costat del mar és salada i 
llavors no hi ha és mateixos animals. 
 
D1: Vols dir que aquí hi ha zones d’aigua dolça i aigua salada, això vols dir, perquè a 
Cambrils no hi ha aquests llocs. 
 
A: No. 
 
D1: Per exemple, a Cambrils hi ha llocs d’aigua salada? Hi ha llocs d’aigua dolça? Per 
exemple, a casa vostra podeu trobar llocs d’aigua dolça? 
 
A: Sí. 
 
A: No. 
 
D1: Algú se li acudeix? 
 
A: El grifo. 
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D1: El grifo, en català és l’aixeta però claro a un animal li és el mateix viure, fer-se el 
niu en una branca a sobre del riu què fer-lo en una aixeta? Li és lo mateix? 
 
A: No. 
 
D1: No, crec que no. Trobeu que l’aigua va de la mateixa manera aquí al Delta de l’Ebre 
que a Cambrils? 
 
A: No. 
 
D1: Potser va de forma diferent, potser s’utilitza de forma diferent. Jo crec que el que 
podem fer és sortir d’aquí i donar-vos conte que esteu al Delta de l’Ebre, doneu 
compte que esteu a la Ràpita que és un poble que està a la costa del Delta de l’Ebre 
però que no està a dintre mateix. Llavors us voldria proposar això, que féssim com si 
sortíssiu al balcó i des del balcó miréssim els nostre peus per veure com és el Delta i a 
veure què passa amb l’aigua allà. Que fa que els animals, les plantes i les maneres que 
la gent es guanya la vida sigui diferent del que hi ha a Cambrils que també hi ha aigua. 
A veure que hi ha. O potser resulta que no són tan diferents com ens imaginem. Igual 
resulta que descobrim que les coses són  més semblants del que ens imaginem. Mireu, 
per fer això ho farem de la següent manera: necessito que cadascú de valtros com que 
ara sortireu al balcó m’agradaria que portéssiu uns binocles, uns prismàtics. En teniu 
valtros?  
 
A: No. 
 
D1: Mireu, us explico, jo voldria fer un servei de prismatoteca. Una prismatoteca és 
com una biblioteca però en comptes de deixar llibres el que deixarem seran prismàtics. 
Però oi que quan aneu a la biblioteca, si heu anat alguna vegada, us prenen nota del 
vostre nom?. Perquè tu et responsabilitzes si tu resulta que estàs esmorzant i cau llet 
amb Cola Cao i s’embruta ho hauràs de dir.  Doncs vosaltres sereu les persones que 
agafeu els prismàtics i us heu de responsabilitzar. Per tant, jo he preparar una llista. Té 
moltes columnes però a vosaltres només us interessen un parell: la primera columna 
és la que posa el nom. Llavors Pepet s’apunta aquí i a la última columna fica número 
de prismàtic que  agafarà. El 32, apunta aquí el 32 i el Pepet se’n va a la taula de fora. 
Marieta, lo numero 34, Jose Lluís lo numero 22... Si algú necessita passar al lavabo aquí 
n’hi ha dos. Si algú necessita omplir la cantimplora. Sigueu ràpids a veure si en 3 
minuts aconseguim ser tots a fora. 
 
A: quants agafem? 
 
D1: Un per persona, un per persona. 
 
(Els alumnes realitzen el trajecte fins a dalt de la Torreta, des d’on continua la 
gravació). 
 
D1: Amb un és suficient, però podeu fer el que vulgueu. 
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A: I les torres aquestes com es diuen? 
 
D1: Aquests són els postes de telèfon, no?. Penseu que lo que esteu fent és la manera 
d’explicar als xiquets la setmana que ve com és el paisatge del Delta. Per tant, cadascú 
ha de buscar aquells aspectes que més li criden l’atenció. 
 
A: Després ho corregireu vosaltres? 
 
D1: No, no. És el que tu hem dius, el que tu facis, ben fet que està.  
Per exemple, dintre del mar estic veient alguna cosa que es belluga. Hem sembla, eh. 
Algo blanc. 
 
A: Com es diu Niebla en català? 
 
D1: Heura. 
 
A: No hi ha res que es separi? 
 
D1: Dani, que m’has preguntat hiedra o niebla? 
 
A: Niebla. 
 
D1: Boira. 
 
A: Quin exemple has posat de que es separi? 
 
A: Emili, a la pregunta 6, un animal que hi és però no veiem, com sabem quin és si no 
el veiem. 
 
D1: Perquè tu t’imagines que està. 
 
A: Ahhh! 
 
D1: Creus que ha d’estar perquè és el Delta del Ebre i ha d’estar. Quin podria ser? 

 
A: A la muntanya ha d’estar? 
 
D1: No, al que toca el sol. A la part on toca el sol. 
 
A: D1, és que nosaltres posem el riu perquè separa. 
 
D1: Que separa el riu? 
 
A: Perquè hi ha dos camins...... 
 
A: Sí, el riu ja està bé. 
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D1: M’agrada aquesta idea del riu. Però des d’aquí el podeu observar el riu, el veieu? 
 
A: Jo l’he vist. 
 
D1: Sí que el veieu? 
 
As: Sí!!!! 
 
D1: Veieu que separa dos trossos.... venga, doncs apunteu. 
 
A: Ara, un animal que hi és però no el veiem. 
 
A: D1, un bacteri és un animal, no. 
 
D1: Un bacteri és un animal. Jo no n’he vist mai cap, però sé que existeixen. 
 
D1: El temps passa inexorable, esteu a la meitat del temps. Queda un minutet i mig. 
 
A: Un animal que hi és, però no es pot veure mai. 
 
(Es senten diverses converses). 
 
D1: Depèn per a què, si és algo de color groc no ho sé. 
Carlos, per a què ho vols utilitzar? 
Que mai es veu, tens raó. Bueno, com podríem veure un microbi? 
Amb un microscopi, però no en tenim nosaltres aquí de microscopi. Val, val. 
 
A: Alguna cosa que et sorprèn. 
 
A: D1, se’t pot caure el mòbil allà, eh. 
 
D1: Este, no, ja m’ha caigut, ja està a terra, no. El que puc és oblidar-lo, però tu ja 
m’avisaràs. 
 
A: Algo que ens sorprèn? 
 
D1: Molt bé, pues venga xiquets que queda un minut i un quart. 
 
A: D1, a la pregunta d’algo més vell que jo, pot ser vosaltres? 
 
D1: Jo preferiria que fos algo del paisatge il·luminat pel sol. Llavors, per exemple, jo 
que sé, no hi ha res per aquí que et faci pensar que és més vell que tu? 
 
A: El Delta. 
 
D1: Per exemple. 
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A: Però ese no, que ya lo han oído todos. 
 
D1: Bueno i que, però no t’han escoltat. Però hi han més coses, el Delta està format 
per vàries coses. 
 
A: Ai, les antenes? 
 
A: Una cosa que ens sorprèn... 
 
D1: Algo que no t’esperaves veure, o que et crida l’atenció. 
 
A: Les antenes.... 
 
D1: Quines antenes? Però això són postes de telèfon, eh. 
 
A: Jo no m’ho pensava que aquí dalt d’una muntanya n’hi hauria. 
 
D1: Però recorda que estem fent la part il·luminada pel sol i la muntanya està a 
l’ombra. 
A: El camp de futbol. 
 
D1: Tira a dalt de tot i allà trobaràs una mica d’amagatall. 
 
Un moment de relax, .... sí, sí, no tinguis por, fica l’esquena a terra, fica. Descansa així, 
mira al cel. 
 
A: Emili, alguna cosa que és més jove que tu. 
 
D1: Ha d’estar il·luminat pel sol, que li toqui el sol. 
 
(Es senten converses de fons). 
 
A: No lo ves, como los estan construyendo los edificios son nuevos. 
 
A: Ahí, pero eso es la torre. 
 
A: Como mola el mar. 
 
A: Ya estamos. 
 
D1: Molt bé, dos minuts de relax. Ai, trenta segons de relax, si. Molt bé, queden trenta 
segons i acabem, trenta segons. Les xiquetes que s’estan esborrant la boca també eh, 
trenta segons. 
 
A: Entonces qué, como se ve eso. 
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A: Venga, vamos. Para una cosa que veamos. 
 
A: Lo metemos aqui y luego lo coges. 
 
A: Venga, si, los edificios. Se estan contruyendo, son mas jóvenes que nosotros. 
A: Emili, els edificis són més joves que nosaltres? 
 
A: Sí, perquè els estan construint. 
 
D1: Depèn de quin. Molt bona argumentació, si diu que l’estan construint ha de ser 
més jove que ella. Això mateix, edificis en... 
 
A: Construcció. 
 
D1: Construcció, eh, construcció. Molt bona, molt bona esta, m’ha agradat. Molt ben 
explicada. 
Molt bé, atenció, perquè d’aquí a no res ens desplaçarem a un altre punt i tornarem a 
repetir l’exercici. D’acord, a l’altre punt. Ara ja, anem recollint les coses, guardeu el 
llapis i quedeu-vos la fusta, cada parella es queda la seva fusta. Si alguna casella no 
s’ha pogut acabar no us preocupeu. 
 
(Els alumnes comencen la baixada cap a el poble des de dalt la Torreta, i durant la 
baixada fan una parada per continuar l’activitat des d’una altre panoràmica, on 
continua la transcripció). 
 
D1: Molt bé, atenció, per favor. Mireu, hem arribat a l'altre extrem de la muntanya. Si 
us heu fixat, hem pujat per una part i ara estem a punt del camí que mos portarà per la 
baixada, és un altre camí. Mireu, eh, com que està treballant aquesta gent, jo voldria 
anar aquí davant, però haurem d'anar una mica amb cuidado per a no molestar. 
Llavors, es tracta de completar la faena que havíem fet abans. Abans us havia deixat 
davant d'un paisatge... podíeu veure aigua a l'altre paisatge, quan hem parat allà? 
 
A: No. 
 
D1: Algú ha vist aigua? 
 
A: No. 
 
A: Sí.  
 
D1: No es podia veure?Si? No? No? Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Mireu, algunes 
persones han tingut temps d'acabar. Algunes persones han començat per dalt i quan 
ha arribat a les últimes preguntes no han pogut. Ara començarem per baix. Tenim la 
mateixa feina, però començem-la per baix, des de la última cap a la primera. Sí, 
s'entén?. Des de la última, aneu pujant, cap al número 1. Val? La parella, eh?. Veniu.  
 
(Soroll d'activitat). 
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A: D1! 
 
D1: Que! 
 
A: Podrem veure aigua? 
 
D1: Ara, quan acabarem veurem aigua. 
 
 (Soroll d'activitat). 
 
D1: Si algú necessita ajuda... Ajudeu-vos els uns als altres.  
 
A: Ens podem sentar? 
 
D1: Aquí, en esta pedra d'aquí. Anem baixant, anem fent les parelles, molt bé. Molt bé, 
molt bé, busqueu les parelles. Molt bé, una parella, una mà. Seu aquí. Una mà per 
aquí.  
(Es sent el xivarri dels alumnes tota l'estona).  
La mà, la mà. Venga, molt bé.  
 
A: Es que los equipos estan desequilibraos. 
 
D1: Esteu en parelles, en parelles, per favor. Tenim dos minuts aquesta vegada, ja 
sabeu que s'ha de fer. Dos minuts.  
 
A: Eh, nosotros en medio segundo. 
 
D1: El mateix d'abans, començant per baix cap a dalt.  
 
(Es sent el xivarri dels alumnes tota l'estona).  
 
P1: Jo ho revisaria, es que ja ho havien fet tot. 
 
D1: sí? 
 
P1: lo d'abans. 
 
D1: Sí, sí, a veure, a veure... 
 
P1: No, no, no, ells ja han fet lo d'abans i lo d'ara. 
 
D1: A veure si m'enteneu, xiquets, xiquetes, hi ha gent que haurà omplert això. Pues es 
tracta de tornar-ho a omplir, començant per sota. Per què?. Perquè si us doneu 
compte, ara davant dels ulls, allà on està el sol tenim algo diferent. D'acord?. Per tant, 
ho ficarem a sota del que heu fet, lo que ara observeu. A sota, vale?.  
(Els alumnes fan soroll).  
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I ja dic, que a cada casella tindreu dos coses. A cada casella tindreu dos coses.  
(Els alumnes fan soroll).  
Dídac, va, treballem.  
 
P1: On està la plataforma? 
 
D1: Fernando, la teva parella només observa ella, i tu tranquil, tu només apuntes? 
 
A: Iris, sal de enmedio. 
 
(Els alumnes parlen entre ells). 
 
D2: Mireu bé, a veure que pot ser. 
 
A: Una isla? 
 
D2: Una illa?. Pot ser. 
 
A: Una illa és més jove que nosaltres? 
 
D2: Tu que creus? 
 
(Els alumnes parlen). 
 
D2: Però heu de començar per sota, ara. 
 
D1: Amb el que tu veus, que decidiries? Sí?, per quin motiu? 
 
A: Perquè està nou. 
 
D1: Perquè està nou. Pues llavors sí que és el campanar perquè està nou.  
 
A: El campanar. 
 
D1: Estos, ho tinc que mirar ara. Potser uns 100 euros o una cosa així. 
 
A: Un vaixell. 
 
A: No, ya la hemos puesto. 
 
A: Una plataforma. 
 
D2: Però hauràs d'explicar de que és la plataforma. És de petroli? 
 
A: Una plataforma de pedra. 
 
D2: És de petroli? 
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A: Una plataforma petrolífera, de tirar-te. 
 
D2: Una plataforma d'aquestes de tirar-te a la piscina... 
 
A: Una illa. 
 
D2: Una illa? 
 
A: Una illa. Aquí, una illa que surt. 
 
D2: Algun lloc on s'acosti la llum, eh.  
 
A: Un poble. El poble Delta del Ebre. 
 
D2: El poble. Aquest poble com es diu? 
 
A: Sant Carles de la Ràpita. 
  
D2: Tu creus que té més anys que tu o no? 
 
A: Sí, jo diria que sí. 
 
D2: Podria ser, eh.  
 
(Els alumnes parlen). 
 
D2: Clar, el que veieu ara, ho heu de fer aquí al costat. El que veieu des d'aquí ho heu 
d'apuntar aquí. El que hem vist abans, aquí.  
 
(Els alumnes parlen). 
 
D1: Podeu veure cotxes, però també podeu veure altres vehicles que van per l'aigua.  
 
A: Barques. 
 
D1: Per exemple. 
 
(Els alumnes parlen). 
 
P1: Va, que us sorprèn? Però mireu una mica cap allà, no. 
 
A: Un animal que hi és, però que no es pot veure. 
 
(Es senten converses diverses). 
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D1: Mireu, està molt bé, unes xiquetes, comenten que un barco podria ser més jove 
que elles, però m'he diuen que hauríem de mirar la matrícula per estar segurs. Eh, és 
una bona idea esta. 
 
(Es senten converses diverses). 
 
A: Que mirin la pinta las chicas, a veure com està, si està... 
 
D1: Quan dius la pinta que vols dir? 
 
A: La pinta com està. 
 
D1: Ah, l'aspecte vols dir. Ah, tu vols dir que una cosa nova sempre té un aspecte nou. 
 
A: Sí.  
 
(Es senten converses diverses). 
 
D1: Eh, us recordeu que... Perdoneu que us emprenyi. Us enrecordeu que quan veníem 
cap aquí us he fet parar un momentet i us he dit que mireu lo campanar, recordeu-ho. 
És només per si ara el podeu localitzar amb els ulls este campanar. Al poble. 
 
A: Jo sí, allà. 
 
D1: Vale, eh. Molt bé, vale, vale. Us queda un minut per acabar la feina aquesta, un 
minut només. 
 
A: Ja l'hem acabat. 
  
D1: Los que han acabat un minut de relax. Podeu veure una Coca-cola, menjar unes 
aulivetes.  
 
A: Ya me gustaria.  
 
(Es senten converses diverses). 
 
D1: Estàs tot sol? No tens parella?. Didàc, Didàc, hauries de treballar amb la teva 
parella. Per això hem fet parelles, home. Si no, se sent malament, es pensa que no vols 
treballar amb ell.  
 
(Es senten converses diverses). 
 
D1: Per exemple, jo veig que hi han barques, Carlos. Carlos, et dius?. Veig que hi han 
barques que estan entrant, no les comptes?. Al port, on és el port?. Aquestes barques 
entrant al port, hi seran aquesta nit. Aquestes barques que entren al port, aquesta nit 
estaran entrant al port també. Estaran entrant també. 
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P1: Si continuaran entrant tota l'estona, 30 hores entrant... 
 
D1: També estaran entrant aquesta nit les barques a dins el port? 
 
A: No. 
 
A: Alguna cosa que aquesta nit no hi haurà: les barques. 
 
D1: Sortiran. Pues alguna cosa que aquesta nit no hi haurà... 
 
A: Los barcos si habrán. Sí que habrá los barcos esta noche. 
 
A: Sabes lo que he puesto? 
 
(Es senten converses diverses). 
 
D1: Ens queden 30 segons. 
 
A: 30? 
 
D1: 30. 
 
A: No!, estic pel principi. 
 
(Es senten converses diverses). 
 
D1: Esteu apuntant les mateixes coses d'abans, o coses diferents? 
 
As: Diferents! 
 
D1: O alguna cosa també semblant com abans. 
 
A: Alguna cosa igual, alguna. 
 
D1: Alguna sí. O sigui que hi han coses semblants i coses diferents. Val, val. Atenció la 
gent que acabe, us vaig donant un segon full que l'enganxareu amb l'agulla, eh. N'he 
donat dos, si alguna parella acaba, m'avisa ràpid.  
 
(Es senten converses diverses). 
 
D2: Creus que hi és aquí? On toca la llum?. Que pot ser un animal que es vegi quan li 
toca el sol i que hi sigui però no... Diu: un animal que hi és però no es pot veure mai.  
 
(Es senten converses diverses). 
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D2: Què és el que no pots veure, però et penses que hi és aquí. On poden haver 
animals?. El mar. El mar és un animal, socorro, que me da. Com ara els dinosaures, sí?. 
Ah. Ara jo ta dic que enganxis això, anem a fer això, ara.  
 
(Es senten converses diverses). 
 
D1: Molt bé, queda una parella que no li he donat full, potser. Tu en tens?. Valtros 
teniu full?. Alguna parella que no li he donat aquest full?. Molt bé. Bé, mireu, atenció, 
ara com que s'ha ficat en marxa el camión, necessitaria que mos agrupessem tots una 
mica per no haver de cridar massa, eh. Veniu cap aquí, de fet. Jo hem quedo detràs i 
vosaltres esteu davant. Molt bé, atenció, passem per aquí. (els alumnes parlen) Molt 
bé, atenció, seria molt bo que no hem miréssiu a mi, sinó que la vostra mirada estigués 
de cara al paisatge. Atenció, busqueu un lloc còmode, però que estigui cap aquí. (els 
alumnes parlen) Mireu, atenció, atenció. Utilitza el jersei i neteja-ho una mica.  
(Xivarri de nens, parlen sobre que han trobat un insecte pal).  
Va, que no acabarem mai. Dídac, va. Estem esperant tots a que mos deixis continuar. 
 
A: Vale. 
 
D1: Dídac, continuem depenent de tu, si tu no pares atenció, no pararan atenció. 
Llavors, fica'l aquí al pot, fica'l aquí dintre i ja està. Té aire això?. Ja està. Molt bé, per 
favor, els que esteu els que esteu drets podeu seure un moment. 
 
A: Es que ens fa mal el cul. 
 
D1: Els que estem drets podem seure?. Gràcies. Molt bé, mireu, ja sabeu que, i si no us 
ho dic jo ràpidament, aquí al Camp d'Aprenentatge, venen xiquets i xiquetes de molts 
de llocs de Catalunya. I això té moltes avantatges, perquè podem conèixer aspectes del 
país que no coneixeríem d'una altre manera. He aconseguit 3 postals, que m'han 
enviat 3 nois que han estat aquí al Camp d'Aprenentatge i que estan descrivint un 
paisatge. L'estan descrivint,val. Mireu, jo m'agradaria que féssiu el següent exercici, 
que fan ells. Jo llegiré dos cops cada postal, en veu alta, dos cops, val. Vosaltres, 
mentres jo llegeixo, estareu observant el paisatge que queda als vostres peus. No als 
peus d'aquí a terra, a les pedres, sinó vull allà baix, eh, a baix de la muntanya. Per tant, 
los que m'esteu mirant a mi ara, no hem miréssiu més, fiqueu-vos de cara al paisatge, 
passeu de mi, com si no hi fos, només sentireu la meva veu com si fos un borinot que 
va per aquí borinotejant. Llavors, us he passat un full on trobareu que hi han unes files 
i unes columnes. A les files posa paisatge 1, 2, 3, 4, 5, 6 i no sé quants. Bé, de les files 
només utilitzarem 3 files: paisatge 1, paisatge 2, paisatge 3, d'acord. A les columnes, al 
final de les columnes, n'hi han unes de més estretes on posa 0, 1, 2, 3 i 4. Cada vegada 
que jo llegeixi una postal, valtros heu de valorar si penseu que el jo dic és lo que valtros 
esteu veient o si penseu que no té res a veure amb el que esteu veient. Si un creu que 
el que jo llegeixo és justament el que està veient li posarà 4 punts, marcarà una X a la 
columna de 4 punts. Si un creu que no té res que vore un 0. I si troba que hi ha algo 
que sí, però hi ha algo que no haureu de decidir si és 1, 2 o 3. Si fiques 1 és que té 
poques coses en comú, si col·loques 3 és que té més coses en comú. A més a més, he 
deixat dos columnes més amples on posa, a una: això podria ser (és a dir, el que està 
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llegint D1) podria ser el paisatge del delta per aquest motiu. I a l'altre part fica: El que 
està llegint Emilio no pot ser del delta per aquest motiu. És a dir, si jo parlo per 
exemple d'una estació de trens si algú pensa que aquí d'estació de trens no en veu cap 
això ho apuntaria a la part de podria ser del delta o de no podria ser del delta. 
 
A: De no podria ser del delta. 
 
D1: I si parlo per exemple d'aigua seria un punt a favor o un punt en contra de 
paisatge. 
 
A: Un punt a favor. 
 
D1: Un punt a favor. Llavors, la paraula aigua es podria apuntar a la columna de podria 
ser del delta, m'enteneu?. És a dir, a l'hora de quan jo acabi heu de decidir si ho és 
justament el paisatge del delta 4 punts, si no és res de res del paisatge del delta 0, o si 
està entremig. 
 
A: 2. 
 
D1: O 1 o 3. Depenent dels punts en comú. La primera postal me l'envia Oriol. I diu el 
següent. Ara no hem mireu a mi, només mireu el paisatge. 
 
A: I l'Oriol d'on és? 
 
D1: Oriol és de... no t'ho dic perquè després ja tindries pistes, ja, ja. Diu el següent 
Oriol, diu: El meu paisatge, (estem mirant el paisatge que hi ha aquí al terra, eh, sense 
binocles ara, necessitem els ulls). El meu paisatge és de muntanya, de molta vegetació, 
(estem mirant la part il·luminada, ho recordo, eh, la part que toca el sol). El meu 
paisatge és de muntanya, de molta vegetació, el capdemunt de les muntanyes és de 
color roig, el paisatge és fosc i està nuvolat. No hi ha gaires cases. Les muntanyes no 
són ni molt altes ni molt baixes. És un parc natural, les pendents no són gaire 
empinades. Torno a llegir, recordeu que vosaltres esteu mirant la part il·luminada pel 
sol, eh. Hi torno: El meu paisatge és de muntanya, de molta vegetació, el capdemunt 
de les muntanyes és de color roig, el paisatge és fosc i està nuvolat. No hi ha gaires 
cases. Les muntanyes no són ni molt altes ni molt baixes. És un parc natural, les 
pendents no són gaire empinades.  
A partir d'ara la parella parla i decideix quina puntuació li dona. Si és el paisatge del 
Delta i està segur un 4, si pensa que en absolut és el paisatge del Delta un 0, si creu 
que podria ser perquè hi ha pistes, depèn, quan més pistes, més punts.  
(Parlen els alumnes entre ells).  
Atenció, atenció, que llegeixo el número 2, numero 2, numero 2, paisatge número 2. 
Diu el següent el número 2, a veure si el trobo, ah, sí, este me lo envia Lluc. Lluc diu el 
següent: Hola Emilio, des d'aquí a dalt es pot vore la muntanya, que és un parc natural. 
També puc vore grans fàbriques industrials com la SEAT, la Flex i moltes més. Es poden 
vore moltes urbanitzacions, podem dir que és un territori industrial, natural i molt 
poblat. Lo riu, costa de vore'l, però passa a prop del poble. Repeteixo: Hola Emilio, des 
d'aquí a dalt es pot vore la muntanya, que és un parc natural. També puc vore grans 
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fàbriques industrials com la SEAT, la Flex i moltes més. Es poden vore moltes 
urbanitzacions, podem dir que és un territori industrial, natural i molt poblat. Lo riu, 
costa de vore'l, però passa a prop del poble. 
A discutir i a puntuar. Cada un amb la parella parla.  
(Parlen entre ells).  
Si hi ha alguna cosa a favor l'apunteu si ho recordeu i si hi ha alguna cosa en contra 
l'apunteu si la recordeu. Si no ho apuntes, ara te’n recordes, però d'aquí a un rato, no. 
Només que sigui una cosa.  
(Parlen els alumnes).  
Atenció, paisatge número 3 i últim, últim paisatge. Diu el següent, diu, me l'escriu 
Marina, i diu el següent Marina: Hola Emilio, és un poble de la costa, està entre la 
platja i la serra (la serra vol dir la muntanya). La platja és gran i tenim un port. És un 
poble molt densament poblat (vol dir que la gent viu molt atapeïda, molt a prop uns 
dels altres), és un poble dormitori (vol dir que la gent dorm a aquí, però va a treballar 
fora), amb petites indústries. Al voltant del poble puc veure alguns camps de conreu. 
Torno a dir: és un poble de la costa, està entre la platja i la serra. La platja és gran i 
tenim port. És un poble molt densament poblat, és un poble dormitori, amb petites 
indústries. Al voltant del poble puc veure alguns camps de conreu.  
Ja podeu puntuar, i si un té una explicació i la vol apuntar, és el seu moment de glòria.  
(Parlen entre ells).  
Molt bé, i ara atenció, perquè demanaré a cada gent que hem digui quan punts li ha 
posat al paisatge 1. Dídac, paisatge 1. 
 
A: 0. 
 
D1: 0. Paisatge 1. 
 
A: 0. 
 
D1: 0. Paisatge 1  nois. 
 
A: 0, ai 1. 
 
D1: 1, un puntet valtros. Noies valtros. 
 
A: 2. 
 
D1: 2 punts per aquí. Valtros nois. 
 
A: 0.  
 
D1: 0. Raul. 
 
A: 2. 
 
D1: 2 punts. Valtros? 
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A: 1. 
 
D1: 1 punt. Valtros?. El 1, paisatge 1 quants punts?. 1 puntet, vale. Paisatge 1, noies. 1 
puntet. I valtros, noies? 
 
A: 1.  
 
D1: 1 puntet. Paisatge número 2. Chicuelos. 
 
A: 3.  
 
D1: 3 puntets. Valtros noies. 
 
A: 3. 
 
D1: 3 també, ui. Dos puntets valtros. 0 per aquí. Que es raro, un dona 3 i altres 0, això 
és curiós. Digues.  
 
A: 2.  
 
D1: 2.  
 
A: Entre 1 i 2.  
 
D1: Entre 1 i 2, decidiu, perquè no existeix 1 i mig. Decidiu valtros, 2, molt bé. Nois, 2 
puntets. Nois. 
 
A: 1.  
 
D1: Un puntet. Noies. 
 
A: 3.  
 
D1: 3. I chicueles. 
 
A: 4. 
 
D1: 4 puntets, és la màxima puntuació. Eh, 3 Núria, menos mal que t'has donat 
compte. Molt bé, paisatge number four, xiquets per allí. 
 
As: Number three!!! 
 
D1: Ai, lo 3 lo 3, number three. Eh, 3 puntets.  
 
A: 4.  
 
D1: 4 puntets. 



TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT “LA TORRETA” 

GT27 
 

 
A: 3.  
 
D1: 3 puntets. 
 
A: 3. 
 
D1: 3 per aquí. 
 
A: 4.  
 
D1: 4 per allà. 3 per aquí.  
 
A: 3.  
 
D1: 3 per aquí. 
 
A: 4. 
 
D1: 4 per aquí. 
 
A: 4. 
 
D1: 4 i 4 seva, eh Núria, ara sí. Bueno anem a sumar tot.  
 
A: te has equivocao. 
 
D1: Quan era el vostre, no. 
 
A: Ah, no, no.  
 
D1: Atenció, pel paisatge número 1 puntuació total, us ho dic. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 7 i 8, 9 
punts, per a l'1, eh. Per al 1, 9 punts. Per al 2, 3 i 3 fan 6, i 1, 7, i 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 
15 i 6? 
 
A: 21. 
 
D1: 21, gràcies. Moltes gràcies. Paisatge number 3. 4, 4 i 4? 
 
A 12. 
  
D1: 12. 12 i 3? 
 
A: 15. 
 
D1: 15 i 3? 
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A: 18.  
 
D1: I 4? 
 
A: 22. 
 
D1:I 3? 
 
A: 25.  
 
D1: 25 i 6? 
 
A: 31.  
 
D1: I 4? 
 
A: 35.  
 
D1: Ei, lo paisatge 3 és el guanyador, 35 punts.  
(Criden d'alegria). 
 Atenció us el vaig a tornar a llegir i us ensenyo una cosa mentres. Diu el següent, us el 
torno a llegir, és el paisatge que heu triat. És la postal que m'ha enviat Marina. Diu: és 
un poble de la costa, està entre la platja i la serra. La platja és gran i tenim un port. És 
un poble molt densament poblat, és un poble dormitori, amb petites indústries. Al 
voltant del poble hi ha alguns camps de conreu. Sabeu quin poble heu triat, no? 
 
A: És aquest. 
 
D1: Jo llegiria el que diu a la postal. Que diu a la postal? 
 
P2: Que posa a la postal? 
 
P1: Que diu a la postal? 
 
A: Premià de Mar.  
 
D1: Com? No fica Sant Carles de la Ràpita? 
 
A: Premià de Mar. 
 
P1: Premià de Mar. 
 
D1: No posa Sant Carles de la Ràpita? 
 
A: No, posa Premià de Mar. 
 
D1: Pues heu triat el paisatge que ens explica Marina que viu a Premià de Mar. 
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A: Pues és això!. 
 
D1: Com dius que és això si això és Delta del Ebre. 
 
A: Pues vine, mira la foto... 
 
D1: I en que s'ha fixat Marina, que t'he en comú la Ràpita i Premià de Mar? 
 
A: Que és quasi lo mateix.  
 
D1: Que són quasi iguals en quins aspectes? 
 
A: El mar, el port. 
 
D1: Hi ha port, hi ha mar. Que més? 
 
(Parlen tots a l'hora). 
 
D1: Perdoneu, perdoneu, que parleu tots a l'hora. Estos xicuelos. 
 
A: Moltes coses. 
 
D1: Moltes coses.  
 
A: Un parc natural. 
 
D1: Un parc natural.  
 
A: No estan molt separades. 
 
D1: No estan molt separades. Vaig a veure, escolteu, valtros dirieu que Premià de Mar 
és un poble de la costa? 
 
As: Sí! (tots). 
 
D1: Valtros diríeu que Cambrils és un poble de la costa? 
 
As: Sí! (tots). 
 
D1: Valtros diríeu que Sant Carles de la Ràpita és un poble de la costa? 
 
As: Sí! (tots). 
 
D1: És que tots 3 són pobles de la costa. Llavors, vindre de Cambrils a Sant Carles de la 
Ràpita per veure un poble de la costa no sé si val la pena fer el viatge, perquè ja està 
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Cambrils. Jo crec que al Delta de l'Ebre hi hauria d'haver alguna cosa més que el mar, 
alguna cosa més que les cases. 
 
A: l'arròs. 
 
D1: Podria haver els arrossars. Algú des d'aquí pot veure els arrossars. M'aparto? 
 
As: Sí! (tots). 
 
D1: Que més podria haver aquí? 
 
A: Tot alló. 
 
D1: Algo que només fos aquí. Podria haver el riu. Algú el veu des d'aquí el riu? 
 
A: Sí.  
 
A: Claro. 
 
D1: Que més podria haver aquí que no estès ni a Cambrils ni a Premià de Mar? 
 
A: Que són els arrossars? 
 
D1: Els arrossars... Algú li pot explicar en ella que són els arrossars?. Dídac, explica-li. 
 
A: Els arrossars són on es recullen els arròs. Es planta la planta i va passant l'aigua, es fa 
l'arròs, es recull, es porta a les fàbriques, quan està a dintre les fàbriques es posa en 
paquets. 
 
D1: Més explicacions necessites?. Ja està?. Molt bé. Apart dels arrossars,... ei, sempre 
mirem la part il·luminada, la part il·luminada, eh.  
 
A: Que aquí no hi ha platja. 
 
D1: Aquí no hi ha platja diu ella. Apart dels arrossars, apart del Parc Natural, apart del 
riu, algú creu que hi ha algo més aquí que no està ni a Premià de Mar ni a Cambrils. 
M'explico: us heu fixat que a dintre l'aigua hi ha un lloc on hi ha 3 fileres, justament 3 
fileres de plataformes de fusta. 
 
As: Sí, si. 
 
A: Per què són? 
 
D1: Heu vist que és molt curiós que estiguin tan ben ordenades. 
 
P1: Què deu ser això?, Què deu ser?  
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A: N'hi ha 4, n'hi ha 4. 
 
A: 3. 
 
D1: Són granges.  
 
A: Ah, sí? 
 
D1: Però no us estranya que estiguin dintre de l'aigua?. 
 
A: D'arròs! 
 
D1: Però l'agricultura no es fa en granges. 
 
A: No. 
 
D1: A les granges que hi ha, plantes o animals? 
 
As: Animals. 
 
D1: Animals. Aleshores, quin tipus d'animals hi pot haver al mar. 
 
A: Ocells, ocells. 
 
D1: I que creieu, que es crien ocells de mar? 
 
A: No. 
 
D1: O peixos de mar? 
 
As: Peixos de mar!. 
 
D1: És més fàcil que siguin peixos. I... han de ser peixos?. No podria ser un altre tipus 
d'animal que no fos peix? 
 
A: Sí. 
 
D1: Però que visqués al mar. 
 
A: Cargols de mar? 
 
D1: Podria ser cargols de mar?. 
 
A: Petxines. 
 
D1: Podria ser petxines de mar?. 
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A: Dofins. 
 
D1: Podria ser dofins de mar?. 
 
A: Pops. 
 
D1: Podria ser pops de mar?. 
 
A: Cavallets de mar?. 
 
D1: Podria ser cavallets de mar, però estem d'acord que no té perquè ser peixos? 
 
As: Sí. 
 
D1: Podria ser un altre tipus d'animal. Ara, des d'aquí dalt... escolteu ara amb els 
vostres binocles sou capaços d'enfocar cap a aquelles plataformes? 
 
As: Sí. 
 
D1: A veure si les podeu localitzar amb el prismàtic. Recordeu que teniu una rodeta, 
eh. 
 
A: Ja està. 
 
D1: Tu tens los teus xaval, utilitza els teus. Tu tens los teus que per això els portes. 
Aquest xiclet jo no te'l vull veure mastegar. L'estic veient mastegar. No, no, jo no dic 
que el llencis, jo et dic que no te'l vull veure mastegar.  
 
A: Hi ha una casa. 
 
D1: Hi ha una caseta a sobre, és veritat, molt bona observació. Algú pot fixar-se si les 
plataformes suren a l'aigua o estan clavades a l'aigua. 
 
A: Clavades.  
 
D1: Estan clavades, perquè hi han uns pals diu la companyera. 
 
A: Jo sí que la veig.  
 
A: I com sap que hi ha uns pals si no es veuen. 
  
A: Sembla que estiguin buits.  
 
(Parlen diversos alumnes a la vegada, ininteligible). 
 
D1: Molt bé, abans de marxar, m'agradaria que féssim un últim exercici, una última 
feina, si ho trobo, que espero que si.  
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(Es sent de lluny com la professora renya un alumne).  
Molt bé, mireu, us vull presentar un llibre que vaig comprar l'altre dia, este d'aquí, que 
es diu Aquelles vacances al Delta del Ebre, aquest llibre l'ha escrit Ramon Martí. 
Ramon Martí és un xicot que viu a Cambrils, però, jo no sé si us passa a valtros, Ramon 
Martí tot i viure a Cambrils, la seva família no és de Cambrils, els seus iaios són ja 
morts, però quan vivien, vivien aquí al Delta del Ebre. Jo no sé si ha vosaltres us passa, 
que a l'estiu aneu a veure els iaios a un altre poble que no és Cambrils? 
 
A: Sí. 
 
D1: O tots teniu iaios a Cambrils? 
 
As: No, no. 
 
A: Jo a Barcelona. 
 
D1: Tu el tens a Barcelona. 
 
A: A Tortosa. 
 
D1: Ai que bé. I passa que de tant en quant aneu a veure'ls allà o a passar uns dies 
allà?. Pues bueno, Ramon Martí, ara és un home, però quan era xiquet, els seus iaios 
com que estaven aquí al Delta del Ebre, ell venia a passar l'estiu aquí. De gran, com 
que li agradava molt el Delta del Ebre, va decidir que volia explicar als demés el que ell 
havia viscut, i va escriure este llibrD1: Aquelles vacances al Delta del Ebre. Ara no 
tenim temps de llegir-lo tot, evidentment. Ell va presentant, tot lo que nosaltres 
anirem coneixent aquests dies sobre el delta, els animals i totes aquestes coses, val. 
Peró jo he fet una cosa, m'he triat 4 trossos del llibre, 4 fragments molt curtets i els he 
fet així, en 4 cartolines. Són com 4 frases, 4 idees, val. Però els he triat expressament 
perquè estan intentant explicar el paisatge dels arrossars, vale, el paisatge dels 
arrossars. Llavors, jo voldria que la parella se'l llegís i tries quina troba que és la frase 
que millor descriu el que ara veu. Molt bé, per tant, vaig donant. Tinc una mica de 
problema perquè 1 i 2, i 3 i 4, i 5 i 6, i 7  i 8, i he fet 10 parelles. Això vol dir que valtros 
2 us podeu juntar amb ells 2? 
 
A: Vale. 
 
D1: Un momentet, ho sento. Vosaltres 4 podeu anar juntes per a fer aquesta feina?. 
Les 4, sí, teniu. Vosaltres sou 2, vosaltres sou 3, vosaltres sou 2, oi. Vosaltres sou? 
 
A: 2. 
 
D1: 2.  
 
(Parlen els alumnes entre ells, ininteligible). 
 
P2: Parleu una mica més fluix. 
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P1: Això de qui és, que ha quedat aquí al terra. 
 
P2: Del Emili, del Emili. Ah, els prismàtics, no. 
 
P1: Això guardat, els prismàtics guardats. 
 
A: Ei, ja no hi ha res al sol. 
 
D1: No, nosaltres mirem la part dels arrossars. (els alumnes parlen) Si algú necessita els 
binocles per a veure l'arrossar com està, espavile. Podem anar cap allà, eh.  
 
P2: No passa res. No feu res, que no fa res. 
 
(Es senten converses diverses, inintel·ligibles). 
 
A: Mira que hace con los prismáticos. 
 
Mestra: Els has llegit tots? 
 
D1: Carlos, saps perquè no en tens ni idea, perquè només estàs llegint i no mires el 
paisatge, llavors és molt difícil. Carlos, primer t'hauries d'aixecar, mirar el paisatge i 
veure que et sembla que són els arrossars. 
 
(Es senten converses diverses, inintel·ligibles). 
 
P2: Adrià ja l'heu escollit? 
 
A: Sí, aquest.  
 
A: I nosaltres.  
 
A: Que pone. 
 
A: L'arròs ja està segat i ... 
 
A: Si, sí, sí, sí.  
 
A: És aquest. 
 
A: Ja.  
 
D1: Com ho teniu per aquí? 
 
(Es senten converses diverses, inintel·ligibles). 
 
A: Què fem ara? 
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D1: Molt bé, atenció, atenció. Crec que tots ja heu pres una decisió més o menys, però 
he de dir que no tots esteu d'acord, cosa que no hem preocupa gaire, la veritat. Perquè 
el que si m'interessa de l'exercici és la següent pregunta. Després de llegir les 4 frases, 
les 4 idees, de com és l'arrossar, vosaltres diríeu que al llarg de l'any, el paisatge dels 
arrossars va canviant o sempre és igual? 
 
As: Va canviant. 
 
D1: Va canviant. Valtros creieu que a Cambrils el paisatge també canvia tant 
ràpidament amb el pas de les estacions? 
 
As: No. 
 
D1: I com és que a Cambrils les coses, els canvis aquests quan passen estes estacions 
no s'aprecia tant com al món de l’arròs. Tu que en penses? 
 
A: Perquè aquí hi ha més aigua.  
 
D1: Aquí hi ha més aigua. I trobes que l'aigua sí que afecta als arrossars. 
 
A: Sí, i perquè aquí l'aigua és més dolça i allí més salada.  
 
D1: Ah, una altre persona ha trobat una explicació de perquè no notem que les coses 
canvien amb el temps a Cambrils? Núria. 
 
A: Perquè... ara no ho sé. 
 
D1: Trobeu que, que canvia més amb el pas del temps, un bloc de pisos o un camp 
d'arròs? 
 
As: Un camp d'arròs, un camp d'arròs. 
 
D1: Eh, una barca de pesca o les plomes d'un ànec.  
 
As: Les plomes d'un ànec. 
 
D1: Eh, mireu, canvia més, canvia més la forma que té un animal, com per exemple un 
insecte com els que agafa Dídac, canvia més ràpidament això o el camp de fútbol? 
 
As: L'insecte. 
 
D1: L'insecte canvia més ràpidament. Vosaltres dirieu que les coses naturals canvien 
més ràpidament que no pas les coses que estan fetes per les persones? 
 
As: Sí. 
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D1: Sembla que sí veritat?. I una cosa, escolteu, i este paisatge que Ramon Martí va 
descriure amb el món dels arrossars, si en comptes de ser arrossos, lo que hi hagués 
aquí fos un aeroport, l'hauríem descrit de la mateixa manera? 
 
As: No. 
 
D1: De que haguéssim parlat? 
 
A: Dels avions. 
 
D1: Dels avions. 
 
A: De les maletes i de tot això. 
 
D1: Trobeu que este és un bon lloc per fer un aeroport? 
 
As: No. 
 
D1: Per quin motiu? 
 
A: Perquè hi ha massa aigua. 
 
A: Perquè se perdria tota la gent que hi ha. 
 
D1: Perdoneu, perdoneu, escolteu lo que diu la companyera. 
 
A: Perquè aquí hi ha aigua i l'aigua no la poden treure. 
 
D1: No la podríem eixugar l'aigua?. No es pot eixugar l'aigua d'un lloc?.  
 
A: Jo, jo. 
 
D1: Espera un segon, Dani diu que la podríem eixugar amb màquines. Escolta, un 
momentet, però si l’eixuguem amb màquines, hi haurà algun canvi? 
 
A: Sí. 
 
D1: Algú sortirà perjudicat? 
 
A: L'arròs. 
 
A: L'arròs. 
 
D1: Peixos, l'arròs. I les persones que es guanyen la vida amb els peixos? 
As: També. 
 
D1: I les persones que es guanyen la via amb l'arròs? 
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As: També, també. 
 
D1: A veure, que més hi hauria diferent? 
 
A: Jo. 
 
D1: Digues. 
 
A: Per exemple, si l'avió aterrés malament s'inundaria. 
 
D1: Ah, perquè vols dir que està prop del mar? 
 
A: Sí. 
 
D1: I que proposaries fer per a evitar este problema? 
 
A: Posar l'aeroport a un altre lloc. 
 
D1: Ah, però t'has fixat que aquí hi ha una avantatge, compta que no hi han 
muntanyes. 
 
A: Està pla i així pot aterrar. 
 
D1: Ell proposaria que és un bon lloc per la planura. Saps? 
 
A: Però D1. 
 
D1: Digues. 
 
A: I també perquè al estar a prop del mar no podrien veure aigua. 
 
A: Jo, jo. 
 
D1: Tu dius que? 
 
A: Perquè al ser un Parc Natural, no el visitaria tanta gent. 
 
D1: Ah, això és veritat. Si hi ha un aeroport no hi hauria un Parc Natural, això és veritat. 
Escolta, que podria ser que les persones, al cap i a la fi, són les que decidim si aquí hi 
pot haver o no un aeroport? 
 
A: Sí. 
 
A: Sí.  
 
A: Sí.   
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D1: Jo crec que una mica sí que la decisió és nostra. Jo no sé que nos interessa més, si 
tindre avions, maletes o equipatges o tindre un parc natural. 
 
A: Jo no. 
 
A: A mi tindre un Parc Natural. Perquè així hi han més animals... 
 

D1: Ah, hi han avantatges en totes dues coses, eh. Molt bé, doncs si us sembla, 
escolteu, com que s'està fent fosc, la idea és la següent, mos empendrem la retirada 
per a baix, i atenció, demà que és dimarts, aprofitarem per veure un lloc que des 
d'aquí, per conèixer un lloc que des d'aquí no hem pogut conèixer massa i que té molt 
a vore amb el delta.  
 
A: Però també podríem compartir. 
 
D1: Podríem compartir. Sí un ocellot xoqués contra l'avió. 
 
A: És moriria. 
 
D1: Molt bé, ara al baixar, atenció el Mingu. 
 
P: Sí. 
 
D1: Tots els prismàtics van dintre de les fundes, vale, ningú es deixa res, i quan 
arribarem a baix, entrarem a la classe i jo prendré nota de cada prismàtic que torna. 
 
P: Vinga val, aixequeu, aixequeu tots. 
 
P2: Un moment, un moment.  
 
(S’acaba la gravació). 
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D1: Bé, bon dia a tots.  
 
As: Bon dia. 
 
D1: Bé, ja m'han explicat que la primera nit més o menys normal, menys els que ereu 
per habitació. Jo no sé a casa quants dormiu, però catorze en una habitació segur que 
no dormiu.  
 
A: Discoteca, hemos hecho discoteca. 
 
(Parlen diversos alumnes a la vegada, inaudible). 
 
D1: No hem puc imaginar a tu dalt de la llitera amb una llanterna, fent de llum. Jo hem 
pensava que tu... 
(Parlen diversos alumnes a la vegada, inaudible). 
Bueno, si us sembla, ara, mireu ara ja ha passat la nit, i ara potser canviarem una mica 
la dinàmica, l'activitat. És a dir, anem fent trossets per a que no sigui tot igual perquè 
al final se faria avorrit. Si estigués parlant tot lo dia us cansaríeu, i si vosaltres 
estiguéssiu tot lo dia fent així amb la llanterna, al final també t'avorriries, eh. Per tant, 
anem fent coses diferents. Mireu, ahir us enrecordeu que vem pujar a la Torreta. 
 
As: Sí. 
 
D1: Molt bé. Us enrecordeu que vam fer, mos vam presentar naltros, vam intentar 
presentar el Delta del Ebre, i si vos enrecordeu no sé, coses que us venen al pensament 
de que vam podeu observar ahir. 
 
A: De tot.  
 
D1: Mira, ella va primer perquè ha aixecat la mà.  
 
A: El campanar. 
 
D1: Lo campanar.  
 
A: Mmmmm. 
 
D1: Pensa Dani, no passa res. Ves barrinant. 
 
A: L'estàtua. 
 
D1: L'estàtua.  
 
A: Les taules que havien al mar. 
 
D1: Les taules que havien al mar, que te'n recordes per a que servien? Eren per a fer 
surf aquelles taules? 



TRANSCIPCIÓ DE L’ACTIVITAT “EL RIU” 
 

GR2 
 

 
A: No, eren de granja. 
 
D1: Eren de granges, eh. No sabíem quin animal, però sabíem que eren granges. Dani, 
digues. 
 
A: La mantis. 
 
D1: La? 
 
A: La mantis. 
 
D1: Segur que era una mantis? No hem vas dir que era una altre cosa? 
 
A: Un insecte pal. 
 
D1: No vas dir un insecte palo, no. 
 
A: Sí, però era una mantis. 
 
D1: Ah, així era una mantis finalment. 
 
A: Sí. 
 
D1: Encara la guardes? Ja li has donat menjar? 
 
A: Està ahí. 
 
D1: Molt bé.  
 
A: El paisatge. 
 
D1: El paisatge molt bé. Paisatges com el de Cambrils? 
 
As: Diferents. 
 
D1: Diferents en quin sentit? Que hi havia que no està a Cambrils? 
 
A: Aigua dolça. 
 
D1: Aigua dolça. Que més? 
 
A: Els camps de conreu. 
 
D1: Sí senyor, i algú se'n recorda com es deia aquest conreu en concret? Eren 
llimoners, tarongers, arròs... 
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As: Arrossars! 
 
D1: Arrossars molt bé, d'acord, alguna cosa més?. Mireu, estic una mica sorprès, que 
tants cervells que hi han aquí, i ningú hagi dit "lo riu". Perquè claro, el Delta del Ebre, 
jo entenc que hi hagi mar i entenc que hi hagin persones, però si només hi hagués el 
mar i persones seria com Cambrils. 
 
A: Sí. 
 
D1: Val, a Cambrils hi ha mar i persones, no. Llavors, trobo que aquí també mos falta el 
riu. I una mica la relació entre els 3, quan jo dic la paraula relació m'enteneu que vull 
dir? 
 
A: Sí, relacionar-se. 
 
D1: Relacionar-se, lo contacte que hi ha entre el riu, entre la mar, i les persones trobo 
que fa que el paisatge sigui tal i com lo vam vore ahir, quan vam pujar a la Torreta. 
Avui és un dia que naltros dedicarem al riu, Núria. Perquè passa que ahir, quan vàrem 
pujar a dalt de la Torreta la veritat, veritat és que el riu no es podia vore, eh. No es 
podia vore perquè quedava una mica amagat des d'allí on estem. El mar sí, però lo 
riu... els arrossars també però ja has vist que els companys del riu no han dit res, i era 
perquè no es podia vore. No patiu per això, avui sí que el vorem, vindrà un autobús 
que mos aproximarà, perquè està a uns quants quilòmetres d'aquí. Però abans d'anar 
al riu, jo voldria xafardejar una mica els vostres cervells, i com que no es tracta d'obrir 
el cap i veure que hi ha a dintre, el que faré serà preguntar a vosaltres. Llavors, mireu, 
mira Carles, te vull preguntar una cosa. Aquí hi ha persones, alguna de les persones 
que esteu aquí, que alguna vegada a la seua vida, recorden haver-se banyat a un riu?. 
Mmmmmm, val. Aquí hi ha alguna persona que recordi alguna vegada haver tirat una 
pedra al riu?. Saps que passa amb la roca? 
 
A: Sí, que rebota. 
 
D1: Que rebota, vale, vale, molt bé. Aquí hi ha alguna persona que alguna vegada hagi 
pescat al riu?. Sí, molt bé. Aquí hi ha alguna persona que alguna vegada ha escopit al 
riu? 
 
A: Jo. 
 
D1: Bé, molt bé. Escolta, veig que més o menys, tots els que estem aquí, coneixem 
alguna cosa d'un riu. Ara us faré jo unes preguntes més xafarders. Per exemple, tu, que 
m'havies dit que sí, que havies anat alguna vegada a un riu, no: este riu que tu 
recordes, que tu has estat, vas poder tocar l'aigua? 
 
A: Sí. 
 
D1: I esta aigua estava fresqueta o estava calenta? 
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A: Fresqueta. 
 
D1: Fresqueta. Tu també m'has dit que estaves a un riu. Este riu, si tu haguessis volgut 
llançar una pedra, hagués arribat a l'altre banda la pedra, o era un riu tant ample que 
hagués caigut al mig. 
 
A: Al mig.  
 
D1: Al mig. Lo riu que tu tens al pensament, és un riu d'aigües quietes o l'aigua corria? 
 
A: Corria. 
 
D1: Corria. Lo riu que tu tens al pensament era un riu que hi havien pedrotes. És a dir, 
si haguessis de passar-lo, hauries d'anar xafant pedres, o no, era tot pla, amb arena. 
A: Era tot llis. 
 
D1: Era tot llis, sense pedres dintre. 
 
A: Bé, al fons sí. 
 
D1: Ah, al fons sí, així hauries de fer una mica... 
 
A: Sí.  
 
D1: Ah, vale, vale, per esquivar alguna pedra. Lo riu que tu tens al pensament, 
Fernando, Ferra, t'enrecordes si l'aigua era transparent, si es podia veure el fondo, si 
era clara. 
 
A: Era clara. 
 
D1: Era clara, molt bé. 
 
A: El Aleix va caçar com un mosquit així gran que estava a l'aigua.  
 
D1: Que vivia allí al riu. Bueno, mireu, us he fet aquestes preguntes perquè hem fa la 
sensació per les respostes que m'heu donat que el riu que valtros coneixeu és un riu 
més aviat de muntanya.  
 
As: Sí! 
 
D1: Perquè ho dic jo això, perquè jo conec el riu Ebre aquí baix, a la desembocadura, a 
prop del mar, més apartat de les muntanyes, i me sembla que és una mica diferent 
d'estos rius que valtros m'esteu explicant, eh. Llavors, farem una cosa. Dídac, espera. 
Per a poder conèixer ben bé com us imagineu el riu Ebre quan arriba prop del mar 
farem un exercici en el quan necessito que els vostres cossos es moguin, vale. Per tant, 
si no us sap greu, deixarem aquí tot, jo crec que, bueno si voleu agafar jaquetes 
l'agafeu, però no fa molt de fred, eh. I sortirem tots a fora, vale.  
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P1: En silenci. 
 
(Soroll de sortida). 
 
P2: Han de sortir? Sí? A fer una activitat? 
 
(Soroll de sortida). 
 
D1: Cap allà, cap allà, cap a la tela.  
 
D2: Mira, si és molt fàcil, vine. Xap, xap, xap, xap. 
 
A: Anem tots cap allà. 
 
D2: Hombro con hombro, vinga, molt bé, enganxats pels hombros. Enganxats pels 
hombros, enganxats pels hombros. Ui això jo ho deixaria allí al terra, tranquil, que no 
se't escapi. Aleix, no, Dídac, deixa'l allí al raconet, i després el reculls. 
 
A: On hem poso. 
 
D2: Aquí, enganxat, hombro amb hombro. Deixa-li aquí un raconet. Vale, vinga, 
després ho recollim. 
 
D1: Estàs a punt Dídac?. Mireu, és molt senzill, per tal de sapiguer que penseu del riu 
Ebre quan està a punt d'arribar al mar, que és el lloc que naltros anirem a conèixer 
avui, els últims quilòmetres del riu, abans d'arribar al mar, jo ara us diré unes frases. 
Unes frases, amb les quals, cadascú de valtros pot tindre 3 opinions: pot ser que estigui 
d'acord, pot ser que no estigui d'acord i pot ser que no sap que pensar.  
 
A: Ah, vale. 
 
D1: Val, llavors, imagineu, jo us puc dir: això és una mansana. Una mansana és una 
fruita que es menja.  
 
A: Ah, vale. 
 
D1: Una taronja si voleu, vale. Això és una taronja. Qui estés d'acord que això és una 
taronja ho faria avançant cap a la paret. Qui estés en desacord que això no és una 
taronja, que farà? 
 
A: Anirà cap enrere.  
 
D1: Anira cap allà però unes quantes... ojo valtros, nois, que hi han ferros, eh, vigileu, 
vale Carles, vigila.  
 
A: Però quantes passes? 
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D1: 7 o 8, que es pugui veure, que es vegi que estàs en desacord. I qui no sap que 
pensar... 
 
A: Es queda. 
 
D1: Guaita aquests d'allà si són listos, aquests xiquets ja haurien de fer cinquè lo 
menos. Molt bé, jo no us parlaré de taronges, ni de mansanes, uns parlaré del riu. La 
primera frase que us dic del riu és la següent, diu: avui naltros farem un viatge cap al 
mar, vale, però jo us dic que a les vores del riu, quan més a propet del mar serem, 
quan més a prop del mar, més arbres hi hauran. A la vora del riu, quan més a prop del 
mar, més arbres trobarem. Los que esteu d'acord, cap endavant, los que no esteu 
d'acord cap atràs, qui no sap que fer es queda quiet. No cal que us mireu los uns als 
altres. Si no està d'acord que vagi tirant. Una miqueta, no tant, no tant, fins a la figura 
no cal, vale, per aquí. Vale, tenim, no hi ha ningú que estigui d'acord. 
 
A: Sí.  
 
A: Sí. 
 
D1: Ningú. 
 
A: No, ah, vale. 
 
D1: Ningú, bueno Estela. 
 
A: Ella. 
 
D2: No, no, jo no. 
 
D1: Tenim 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que no saben que pensar. I com que som 21 m'he 
sembla, pues tota la resta, no som més de 21 ahir erem 23 o ... 
 
D2: no, que erem 21. 
 
D1: 21, 21, doncs 11. Escolta, tu et deies de nom? 
 
A: Àlex. 
 
D1: Àlex. Per què no estàs d'acord amb aquesta frase que jo he dit, perquè no és 
veritat que quan més a prop del mar més arbres trobarem, quin problema tenen?. 
(Segons de silenci).  
Àlex s'ha quedat en blanc, però la companyera que es diu... 
 
A: Miriam. 
 
D1: Miriam, vine, explica-nos, per què? 
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A: Perquè a dins del mar no hi pot haver plantes perquè s'ofegarien. 
 
D1: Ah, diu que s'ofegarien, perquè s'ofegarien, d'acord. Però recorda, Miriam recorda 
que jo no t'he dit dins del mar, t'he dit a les vores del riu, més a prop del mar, no dins 
del mar. La teua opinió Fernando quina és?. Per què no hi poden haver arbres a la vora 
del riu quan més a prop vas del mar? 
 
A: Perquè la sorra que hi ha no els va bé.  
 
D1: Ah, la sorra, no és l'aigua Miriam, t'equivoques, és la sorra diu Fernando, això diu 
ell. 
A: Hi ha plantes que creixen a la sorra de la platja. 
 
D1: Ah, escolta Fernando, mira que diu el Pol. 
 
A: Que hi ha plantes que creixen a la sorra de la platja.  
 
A: Sí, però no tenen res, ... 
 
D1: Els arbres no, els pataters,... 
 
A: Són plantes... 
 
D1: Un moment, un moment, que Dani potser té una altre opinió. 
(No se sent el que diu el Dani). 
Mireu, escolteu, hi ha un xiquet que diu que no ho sap, que no li ve res al pensament. 
Una xiqueta diu que és que els arbres s'ofeguen,una altre diu que és l'arena que no els 
va bé, i un altre en canvi diu que és l'aigua salada el que no els va bé. Posició del mig 
tots, tornem a la posició del mig. Segona frase, atenció jo us dic que el riu, a prop, quan 
arribarem a la desembocadura, el viatge que farem naltros, el riu, no només porta 
aigua, sinó que porta algo més apart d'aigua. 6 Qui està d'acord cap avant, qui no està 
d'acord cap atràs, qui no sap que fer es queda quiet, no passa res. Mira, hi ha un 
indecís que es queda quiet, molt bé. Quatre indecissos. I molta gent està d'acord. Ai, 
recorda’m lo nom per favor. 
 
A: Marc, Marc. 
 
D1: Marc, que és lo que porta el riu a més d'aigua, al teu entendre. 
 
A: Pues jo crec que terra. 
 
D1: Terra. Tu que et penses que porta? 
 
A: Pedres. 
 
D1: Pedres. Tu que penses? 
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A: Animals. 
 
D1: Animals. Tu que penses?. Alguna cosa més que aquestes 3? 
 
A: Plantes. 
 
D1: Plantes. I com les porta les plantes? Així? 
 
A: No, estan plantades. 
 
D1: Ah, però porta llavors.  
 
A: No. 
 
D1: Les llavors estan, no les porta. La frase era porta, eh. Molt bé, alguna cosa més.  
 
A: No. 
 
A: Branques. 
 
D1: Algunes branques transportades. Pel fondo  per sobre.  
 
A: Per sobre. 
 
D1: Les pedres aquestes van pel fondo o per sobre? 
 
A: Pel fondo. 
 
D1: L'arena va pel fondo o per sobre? 
 
As: Pel fondo. 
 
D1: Los peixos, o los animals que hi ha en el riu, van pel fondo o per sobre? 
 
A: Pel fondo i per sobre. 
 
D1: Ah, i pel mig i per tot, uh. Posició del mig. Atenció, jo us dic que l'aigua del riu Ebre, 
allà on t'anirem naltros, a prop del mar és transparent, o sigui que podré veure el 
fondo del riu des de la barca. Jo podré veure el fondo del riu, si esteu d'acord cap aquí, 
si no esteu d'acord cap allà, si no sabeu que pensar, com ella, es queda quieto. 
Ho heu decidit ja, molt bé, tenim, atenció, decisions preses Carles, apunt, no saps que 
pensar. Molt bé, tenim 5, 6, que diuen que sí. 1, 2, 3, 4 que diuen que no, i tota la resta 
de gent qu està molt indecisa. Escolta, quan has dit que no, que no és transparent, que 
és el que hi ha a l'aigua que fa que no sigui transparent. 
 
A: La sorra. 
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D1: La sorra. Tu que creus que serà, Marc? 
 
A: La sorra.  
 
D1: La sorra. Valtros, en canvi, dieu que  la sorra no és veritat, no fa l'aigua tèrbola. 
 
A: No. 
 
D1: Llavors... 
 
A: Perquè al riu l'aigua és transparent i no es veu que hi ha sorra. 
 
D1: Però tot i que porta sorra o terra també seria transparent. 
 
A: Sí, perquè es quedaria a baix. 
 
D1: Ah, vale, vale, vale, t'entenc.  
 
A: Però si té corrent, la sorra es mou una mica així. 
 
D1: Esteu sentint lo que diuen per allí nois?  
 
As: Sí! jo no! 
 
D1: Diuen que vale, que porta terra, que porta sorra, però que va per baix, que no va 
per dalt i per tant, és transparent.  
 
A: Sí, però si hi ha una mica de corrent sí que l'arrosega per aquí. 
 
D1: Miriam. 
 
A: Perquè jo crec que no perquè amb la força es barreja tot, com el Cola-Cao.  
 
Es: Com el Cola-cao,molt bona! 
 
D1: Posició del mig, gràcies, gràcies. Jo us dic que l'aigua del mar pot entrar pel riu. És a 
dir, que el mar no es queda allà quieto, parao, sinó que pot entrar pel riu el mar. Qui 
està d'acord cap avant, qui no està d'acord cap atràs, qui no ho sap se queda quiet. 
Tenim 5 persones que diuen que això és cert, i moltes diuen que és mentida, que 
l'aigua de mar no és veritat que pugui entrar pel riu. Que l'impedix, perquè no pot 
entrar? 
 
A: Perquè passa per les muntanyes l'aigua de riu i l'aigua de mar no pot passar per les 
muntanyes, perquè hi passa l'aigua de riu. 
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D1: Ah, però tu has fet així, com si hi hagués una pendent. Com si l'aigua de riu 
estigués a més altura que no l'aigua de mar. Per què que hauria de passar per a que 
l'aigua de mar entrés cap a dins del riu?. La pendent hauria de ser així o hauria de ser 
aixà? 
 
A: No, així. 
 
D1: Hauria de ser al revés. Valtros, en canvi, que trobeu?. Diguem el teu nom, per 
favor. 
 
A: Pablo. 
 
D1: Pablo, digues. 
 
A: Per les onades pot entrar l'aigua. 
 
D1: Heu sentit?. Diu que les onades potser fan força quan entre l'aigua. Que en 
penses? 
 
A: La corrent del riu no deixa entrar l'aigua. 
 
D1: Ah, amigo, diu que la corrent del riu potser no deixa. 
 
A: Sí, però és molt plana. 
 
D1: Ah, però diu que no té tanta corrent com tu et penses, amiga. Posició del mig. 
Perdona Núria, perdoneu, eh. Posició del mig.  
(Soroll de moviment).  
Atenció, jo us dic que al riu quan menos fondària, als trossos que menos fondària té el 
riu. Atenció, atenció, jo us dic que els trossos que menos fondària té el riu, en aquells 
trossos,més ocells aquàtics podré veure. M'enteneu?, als trossos del riu, a la part del 
riu que hi hagi menys fondària, més ocells aquàtics podré trobar. Si esteu d'acord cap 
avant, si no esteu d'acord cap atràs, si no ho saps te quedes quiet. 
 
A: Menys o més? 
 
D1: Més. 
 
A: Ah, vale. 
 
D1: Menos fondària, més aus. S'entén?. Veig que molts esteu d'acord i no hi ha ningú 
que digui que això és mentida. Tots els que esteu d'acord, que troben els ocells, que 
els hi agrada tant a la poca fondària? 
 
A: Llum. 
 
D1: Troben llum, i perquè volen la llum los ocells? 
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A: Per pescar millor. 
 
A: Per a veure. 
 
D1: Un momentet que parla ella. 
 
A: Per a veure el seu menjar. 
 
D1: Ah, per a veure, perquè no el poden detectar a no ser que sigui per la vista. 
 
A: O per l'oïda. 
 
D1: Perquè tu sense.., les persones que són invidents, les que no poden veure com 
detecten les coses si no tenen ulls? 
 
A: Amb el tacte i amb l'oïda. 
 
D1: Amb l'oïda, amb el tacte, i els ocells no poden tindre un tacte? 
 
A: Sí. 
 
D1: Però no tenen mans. Llavors, el tacte on lo tenen? 
 
A: A les potes. 
 
D1: A les potes.  
 
A: En el bec. 
 
D1: En el bec. Potser tenen tacte al bec. Digues.  
 
A: Que jo crec que sí perquè és per caçar millor les preses.  
 
D1: Ah, els es més fàcil caçar les preses. Vale, vale, vale. I si es un capbussador?. Saps 
que vull dir, un capbusador, com un nadador, que se'n va per avall. Marc. 
 
A: Que un capbussador és un ocell que va a caçar, i ve molt ràpid, i es fica dins de 
l'aigua i caça. 
 
D1: I este podria anar a un lloc de més fondària, un capbussador? 
 
A: Sí. 
 
D1: Posició del mig.  
(Es posen a lloc).  
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Jo us dic que tota l'aigua del riu, evidentment, és aigua dolça. Qui està d'acord cap 
avant, qui no està d'acord cap atràs, qui no sap que fer se queda quieto, parao. Bueno, 
bueno, tots dieu que sí. Escolteu, mos hem quedat... Patricia m'has dit? 
 
Mestra: Sí. 
 
D1: Patricia i jo mos hem quedat una mica de pasta de boniato, perquè abans us he fet 
una pregunta que deia: l'aigua de mar pot entrar pel riu. Hi havia 5 persones que deien 
que això és veritat. Cuidado, si l'aigua del mar pot entrar pel riu, si jo la tasto, quin 
sabor tindrà? 
 
A: Salada. 
 
D1: Salada. I ara estic dient: tota l'aigua del riu és dolça, i tots dieu: sí!. On estan 
aquelles 5 persones que deieu que l'aigua de mar entrava?. Posició del mig. 
(Es posen al mig).  
Molt bé, jo us dic, atenció, la penúltima. Us va vaig a dir que l'aigua del riu és de color 
verd, l'aigua del riu és de color verd. Qui està d'acord cap avant, qui no està d'acord 
cap atràs, qui no sap que fer es queda quieto o quita. 
 
A: Claro que sí. 
 
A: Claro. 
 
D1: Decidiu tots, per favor, les posicions. Dani, ràpidament, gràcies. Dani, com és que 
has canviat d'opinió, explica-m'ho este canvi. Primer havies dit que sí, ara dius que no. 
A: Perquè abans havia dit que era transparent i ara dic que no és verda. 
 
D1: Però perquè no és verda? Perquè trobes que no pot ser verda l'aigua del riu? 
  
A: Perquè no està bruta. 
 
D1: Perquè no està bruta?. Eo, a veure, el company, et deies, el nom ? 
 
A: Daniel. Òndia, Dani i Daniel. Daniel.  
 
A: Sí, perquè les coses es barregen. 
 
D1: Ah, i perquè que sigui verd si es barreja. Es barregen coses però no saps que són 
concretament. Val, digues. 
 
A: Que la clorofil·la de la gespa de... 
 
D1: Això podria ser una de les coses que es barreja: la clorofil·la de la gespa d'on? 
 
Mestra: Daniel, Daniel. 
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A: De les algues. 
 
D1: De les algues. Però ha de ser de plantes que viuen dins del riu o que viuen fora del 
riu? 
 
A: Que viuen fora. 
 
D1: Ah, i com arriba la clorofil·la dins del riu? 
 
A: Pel vent. 
 
D1: Ah, el vent la fa bufar i entra dintre. Llavors, t'imagines que hi han moltes plantes o 
poques plantes? 
 
A: Poques. 
 
D1: Poques, i en canvi és verd. Són poques, però és suficient clorofil·la com per a fer 
verda l'aigua del riu.  
 
A: Bueno. 
 
A: Són les algues. 
 
D1: Tu creus que són les algues. A veure, explica-m'ho això una miqueta, pe favor.  
 
A: Home, jo també. 
 
A: Perque les algues són de color verd, no. 
 
D1: Sí. 
 
A: I... bueno i perquè m'ho vaig estudiar del llibre.  
 
D1: Va, tu explica dona, és igual, que vols dir, són e color verd, i què. 
 
A: Que no sé com explicar-ho.  
 
D1: Ah, tu vols dir que com que a baix hi han plantes verdes o hi han algues, tu veus 
aigua verda. Tu, que proves. 
 
A: Jo les algues, perquè són verdes llavors, com la força del mar les escampa, llavors es 
trenquen i... 
 
D1: Però estes algues per on van, per dalt, per baix, pel mig? 
 
A: Per baix. 
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D1: I com és que el riu... Tu t'imagines que el verd està només baix i dalt serà no verd, 
o serà verd per tot. 
 
A: Per tot. 
 
D1: Tot i que les plantes estan baix. 
 
A: Perquè amb la força de l'aigua es barreja. 
 
D1: Ah, se remena. Però se remenen les plantes, perquè claro les plantes, hi ha trossos 
de plantes que van per allí movent-se, no, vols dir.  
 
A: No, perquè es trenca i llavors queda el suc. 
 
D1: Molt bé, hi han fragments. Vale, la última pregunta, perdoneu, la última. Dídac, a 
la pròxima t'escolto a tu. Molt bé, jo us dic com a última pregunta, us dic com a última 
frase, us dic, escolteu avui xiquets a les vores del riu, a les vores del riu a prop on hi ha 
el mar, on anem naltros, veureu que a les vores del riu se fan moltes, moltes classes de 
conreus, molts tipus de conreu. Qui està d'aord cap avant, qui no està d'acord cap 
atràs, si no ho sap, quieto, parao.  
(Es mouen).  
Ui, hi ha molta indecisió, tenim unes persones que pensen que sí, que són 7 persones. 
 
A: I una que no. 
 
D1: Carles s'ho repensa, són 6 persones, i una persona que diu que no. Escolta Miriam, 
que passa per a que no hi hagin tants, dos persones diuen que no, perdoneu. Miriam 
que passa per a que no hi hagi tanta classe diferent de conreu, quin problema pot 
haver? 
 
A: Perquè els conreus, no hi pot haver una iaia. 
 
D1: No hi pot haver una iaia allí per quin motiu? 
 
A: Perquè no pot estar en un camp en una hora i en un altre. 
 
D1: I que vols dir, que han d'estar junts? 
 
A: Sí. 
 
E Però el que estic dient és si hi ha classes diferents de conreu, no que és un sol 
producte, sinó que es fan varios productes: taronges, mansanes, oliveres, cebes, 
albergínies, això és el que estic dient. 
 
A: Ah, així sí! 
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D1: Ah, ara penses que sí, ara no et pots moure ja, ho sento Miriam. Llavors, tu que 
també havies dit que no, quin motiu hi pot haver per a dir que no? 
 
A: Perquè els camps són més petits. 
 
D1: I? 
 
A: Perquè ahir vam veure a la muntanya que els conreus estaven allà al costat 
d'aquella vora, i estava separat del arrossar. 
 
D1: Però vols dir que els conreus no poden estar a la vora del riu, estan més aviat 
apartats del riu. I per quin motiu això? Que els molesta del riu? 
Miriam. 
 
A: Perquè la gent passa per allí. 
 
D1: I la gent molesta? 
 
A: Per la força de l'aigua. 
 
D1: Ah, que se'ls emporta, vols dir. Perquè tu t'imagines que el riu va per un camí o 
surt per allà on vol? 
 
A: Per un camí. 
 
D1: Ah, llavors, si no surt del camí?. No us preocupeu, Dani, ai Dídac,tu penses que sí, 
que trobarem conreus diferents. 
 
A: Sí, perquè trobarem conreus a la vora del riu hi trobem arrossars perquè sinó no es 
podrien conrear, no que no vulguen arrossars al delta, perquè sinó no hi hauria aigua 
suficient per conrear-los i recollir-los. 
 
D1: Però apart dels arrossars, t'imagines altres conreus? 
 
A: Sí. 
 
D1: Com ara? 
 
A: Tomàquets. 
 
D1: Tomàquet. 
 
A: D'aquestes plantes de conreu que necessiten aigua. 
 
D1: Ah, plantes que necessiten aigua. Pensem que l'aigua no els perjudicarà com tu 
dius, sinó que els afavorirà. Molt bé, mireu, fem una mica de roda aquí per favor, una 
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mica de rotllana. Mireu, Patricia ha estat prenent nota tota l'estona, fem una mica de 
rotllana, ben oberta. 
 
A: Sentats? 
 
D1: No, no, no cal, drets.  
(Es mouen i parlen).  
Molt bé, calleu, calleu, seguiu-me, seguiu-me, que ho farem des d'aquí, veniu. 
(Soroll de moviment i parlen, crec que entren).  
Molt bé, mireu, Patricia ha estat prenent notes tota l'estona del que valtros opinàveu i 
bueno com ja heu vist, hi ha persones que pensen blanc i persones que pensen negre, i 
persones que no saben que pensar. Llavors, com que ja mos esperàvem que això 
passaria, perquè sou molta gent i és normal que la gent pense diferent els uns dels 
altres, perquè tots som persones, hem pensat que el millor seria que anem en el riu i 
comprovar-ho. Comprovar cadascuna de les coses que hem dit,por lo menos les que 
puguessem. Llavors, per a fer aquesta comprovació, us donarem una sèrie de materials 
i haureu de fer una sèrie de feines, a través de les quals, una mica este matí, i sobretot 
amb aquesta tarda, acabarem de saber les respostes, si les trobem. Que a lo millor 
resulta que no es trobem, o a lo millor trobem respostes que no mos esperàvem. O a 
lo millor en comptes de respostes trobem preguntes. La qual cosa seria un lio. Però 
bueno, mireu, us he passat primer de res, un exercici que servirà per a observar les 
vores del riu, observar el que hi ha a les vores del riu, vale. Llavors, claro, a la vora del 
riu me puc trobar animals, plantes,i coses que les persones han fet, val. Per al tema 
dels animals, mireu que hi han dibuixats uns ocells, he que sí. No he ficat cap peix, no 
vol dir que ni hi han peixos, vol dir que és més fàcil de vore, los ocells o els peixos? Què 
serà més fàcil per veure per naltros estant dalt d'una barca? 
 
A: Els ocells. 
 
D1: Els ocells, eh. Sobretot si porteu els binocles que ahir vau agafar, eh, sirà molt més 
fàcil. Per tant, aquí, els animals que trobareu són ocells. Ara hi ha un problema, si en 
comptes d'haver ocells, hi haguessin xiquets i xiquetes de quart de Cambrils dibuixats, 
pues ella ho tindria molt fàcil, perquè els coneix a tots, vale, Patricia ho tindria molt 
fàcil perquè els coneix a tots. Però jo ho tindria molt difícil perquè no conec a ningú 
casi. Bueno, conec algun, si m'ha sortigués un Carles lo reconeixeria, però si ma surt 
ara mateix, jo que sé, ella, que encara no ma sé el nom, no sabria dir el seu nom. 
 
A: Sandra. 
 
D1: Però si que hem podria fixar que porta plomes de color com ara així com a morat, 
que porta unes ulleres d'ocell i que va amb botes, este ocell seria així. Llavors que 
faria?, utilitzaria aquesta làmina on en comptes de tindre ocells hi haurien xiquets i 
xiquetes de Cambrils. Buscaria una xiqueta, hauria de ser xiqueta perquè hem sembla 
que hauria de ser una xiqueta que portes ulleres, un jersei de plomes de color lila, i 
botes, i si la trobés aquí al dibuix, miraria quin nom fica a baix, hi ficaria... 
 
A: Sandra. 
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D1: Sandra. Llavors aquí buscaria Sandra i la tatxaria, entens, ja sabria el seu nom. No 
sé si m'enteneu el que vull dir. 
 
As: Sí! 
 
D1: És a dir quan jo veig un ocell, hem tinc que fixar molt és: les plomes, com vola, si el 
coll és estirat, si el coll és arronsat, si les potes quan vola li surten del darrera, o si no i 
les potetes estan recollides... 
 
A: El pic. 
 
D1: EL pic, si és curvat, si no és curvat.... i per tot això només tinc uns segons, perquè 
passa tant ràpid. Per sort, dels ocells no només n'hi ha un. 
 
A: N'hi ha molts.  
 
D1: Igual en trobem 10, igual en trobem 20 igual en trobem 34, igual 42, jo que sé, vull 
que podem tindre sort i podem veure... tindrem oportunitats, però cuidado, si Sandra 
veu un ocell i ha pogut reconèixer quin ocell és, abans de tatxar-lo al seu full, és com 
un joc que quan veus algo tatxes, abans de tatxar-lo, Sandra no el pot tatxar si abans 
no ha aixecat la mà, o la orella, o ha ficat el cul així de forma que o bé Estela o Mari... 
 
A: Marinela, Marinela. 
 
D1: Marinela, o bé Patricia o bé jo diguéssim: què passa?, i ella mos dirà a l'orella: ei, 
hem sembla que acabo de veure, jo que sé, un bernat pescaire, naltros ho mirem: ah, 
sí, sí, és un bernat, llavors ho pots tatxar. És a dir, que necessiteu que algú de nosaltres 
4 us confirme que alló, és el que vosaltres penseu que és. Un xiquet o una xiqueta que 
ho tatxe sense confirmació, claro, vol dir que és il·legal aquesta tatxada, i per tant, no 
podeu optar al premi final. El premi l'aconseguirà aquella persona que aconsegueixi 
tatxar tot, perquè ha tingut la sort d'observar-ho tot. Molt bé, apart dels ocells i apart 
de les plantes, les plantes també us podeu ajudar perquè a la part del darrera d'este 
full, aquí estan los cuarenta principales en el mundo de los pájaros, i aquí estan los 
veinte principales en el mundo de las plantas, vale, o sigui que amb això podrem saber 
el que és. Però, per a posar-vos-ho una mcia més difícil, perquè sinó tot seria una mica 
de preescolar, de cosa infantil, us he ficat unes coses complicades. Per exemple, 
algunes caselles, no tenen dibuix. Per exemple, hi ha alguna que hi diu: alguna cosa 
que acumula, que agafa, que pren l'energia del sol. Que hi pot haver al riu que 
s’escalfe amb el sol. 
 
A: L'aigua. 
 
D1: L'aigua per exemple, ja la tindríem. Que faria Marc?. Aixecaria la mà, vindria o bé 
Estela o bé Marinela o Patricia o jo, no rieu, que passa, no vindríem tots 4, eh. I diríem: 
que passa Marc?. I tu mos diràs: ei, l'aigua s'escalfa amb l'energia del sol. Vale, tatxat, 
taxtat. M'entens? 
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A: O D1. 
 
D1: Digues. 
 
A: També després de tatxar-ho, pues ho posem. 
 
D2: Ho escrivim. 
 
D1: Sí, sí, tu fiques aigua, i llavors se tatxa. Tatxes el requadro. Molt bé, també hi han 
coses relacionades amb el que fan les persones a la vora del riu. Per exemple, aquí on 
arribarem, on embarcarem, ja veureu que hi ha un restaurant. El restaurant no l'ha 
portat el riu, no venia un restaurant per allí amb l'aigua i s'ha quedat a al vora del riu. 
Ho han fet les persones. Per tant, si algú el veu este restaurant serà el moment de 
tatxar-lo, val. Lo que hi ha per les vores del riu és molt fàcil i no tindreu problemes, 
però, però, també m'interessa saber el que hi ha dins del riu. I per saber el que hi ha 
dins del riu necessitem altres coses. Mireu, jo crec que mos convendria agafar aigua 
del riu. Hem deixes passar per aquí, obre't, abrete sésamo. Molt bé, i per agafar 
aquesta aigua del riu, que trobeu, ara vaig a fer una pregunta que té una mica de 
trampa, eh. A vore qui l'encerta. Fernando deixa les mans lliures, mans a terra, ai, 
coses a terra. Agafa les dues ampolles, te’n donc una, agafa l'altre si pots. Molt bé, de 
les dos quina trobes que és millor per a omplir d'aigua, quina se't omplirà amb més 
facilitat d'aigua. 
(Silenci).  
Va pensant, Fernando, pensa. Quina de les dos serà més bona per a omplir-la d'aigua? 
 
A: Les dos. 
 
D1: Tu creus que les dos. Tu estàs d'acord? 
 
A: No. 
 
D1: Hi ha algú que sigui millor? 
 
A: Hi ha una que té tap i l'altre no. 
 
D1: Fernando que trobes en aquesta cosa que diu ell. Tu et dius de nom? 
 
A: Adrià. 
 
D1: Adrià, Adrià. Què tal és Fernando, té raó o no té raó? 
 
A: Sí. 
 
D1: És veritat, quin problema té esta botella? 
 
A: Que està tapada. 
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D1: Vale, pues donem la que no té tap perquè no et serveix. Ai al revés, perdona, m'he 
fet un lio. Escolta, Fernando, tira-la al riu. Això és lo riu.  
(Es sent soroll de que la llença).  
Ara t'imagines, tu estàs dalt de la Barca, vale, Fernando. Agafa la Botella un momentet, 
vale, tira-la al riu Fernando  
(Soroll de que la tira). 
Fernando podrà recuperar la botella? 
 
As: No.  
 
A: No, la tenim que atar. 
 
D1: La tens que lligar. Escolta, Fernando, cap problema, ho tinc arreglat això. Corre, té, 
lliga-ho, corre. Fernando, torna a la barca. A la barca no, que ja estàs a la barca, torna a 
puesto d'on ha sortit la barca. Gràcies. Té Fernando. Fica-la aquí.  
(Soroll). 
Ai pobre, que la mates. Pobreta, quin mal. Té Fernando, la corda. Vale Fernando, tira-la 
al riu.  
(Soroll de que ho llença). 
Vale, ara per molt sàpiga anar Fernando en una barca, esta botella ell la podrà tornar a 
recuperar? 
 
A: Sí. 
 
A: clar. 
 
D1: A veure, recupera-la Fernando. Ei, cap problema. Torna-la a tirar. 
(Soroll de que la llença).  
Ara jo et voldria fer una pregunta, a veure, espera si tinc sort, espera, espera. 
Fernando, tu que trobes, l'ampolla se't omplirà més fàcilment d'aigua tal com l'has 
tirat ara.  
 
A: Això és aigua. 
 
D1: No, que he ficat? 
 
A: terra. 
 
D1: No, terra tampoc. 
 
A: Peses. 
 
D1: Peses. Fernando, s'omplirà més fàcilment sense les peses, tira-la ara. 
 (Soroll que ho llença). 
 O s'omplirà més fàcilment amb peses.  
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A: Amb peses, perquè s’enfonsarà. 
 
D1: Perquè s'enfonsarà, sí senyor. Mireu, saps quin problema té aquesta botella que 
està utilitzant Fernando? Molt bé Adrià perquè la corda és molt útil, però té un 
problema esta botella, Fernando ja ho sap perquè l'ha tocat, l'ha sospesat. Quan no té 
pedres pesa més o menys que quan té pedres? 
 
As: Menys! 
 
D1: Com és més fàcil que s'enfonsi? 
 
As: Amb pedres! 
 
D1: Pues llavors, jo crec que para que s'enfonse, per a no estar allí venga per avall, eh, 
el que farem és ficar-hi pes. Llavors, o bé fico peses per dintre o bé fico peses... 
 
A: Pel voltant. 
 
A: Per fora.  
 
D1: Per fora. Pues bueno, esta ampolla omplerta per fora, mira la tinc aquí. És a dir, 
esta oblida-la, gràcies, i ara el Fernando..., preparat eh agafa fort eh, fort, uf, uf, quina 
sensació te fa ara, Fernando? 
 
A: Que pesa molt. 
 
D1: Vale, ara no et demanaré que la tiris al riu perquè trencaràs lo riu, eh.  
(Riuen).  
Perquè ara amb el pes que he ficat que passa, Fernando, explica-nos. 
 
A: No, que és com hierro i pesa molt. 
 
D1: És com hierro o és ferro? 
 
A: És ferro. 
 
D1: És ferro, es ferro. Li hem posat una camisa de ferro, una camisa de ferro perquè 
pesi més i quan la tirarà a l'aigua Fernando, que passarà? 
 
A: s'enfonsa. 
 
D1: s'enfonsarà. I tu com sabràs que això es va omplint d'aigua, que esperes tu, com 
sabràs que l'aigua està entrant, quina pista tindràs? 
 
A: Per les burbujes. 
 



TRANSCIPCIÓ DE L’ACTIVITAT “EL RIU” 
 

GR21 
 

D1: Molt bé, ell ho ficarà a l'aigua i sentirà: blu, blu, blu, blu, blu. Seràn bombolles, 
d'aigua o d'aire? 
 
As: D'aire! 
 
D1: Molt bona, tots aquests xiquets a cinqué. Escolteu, molt bé, són bombolles d'aire, 
l'aire ha de sortir perquè pugui entrar l'aigua, sinó no entraria. Molt bé, Ferando, quan 
estarà ple això, com sabràs que està ple? 
(Parlen tots els alumnes a l'hora). 
 Un moment, un moment, Fernando? 
 
A: Perquè quan parin de sortir bombolles ja estarà ple.  
 
D1: Molt bé, escolteu, això que diu Fernando ho farem dos cops. Mireu, ho farem més 
apartat del mar al principi del viatge i més a prop del mar, a mitjans del viatge. Llavors, 
si s'ha de trobar aigua salada, on trobeu que hi ha més probabilitat, on creieu que és 
més fàcil. A la primera vegada apartat del mar, o a la segona vegada més a prop del 
mar. 
 
As: Més a prop del mar! 
 
D1: Val. Pues Fernando, encara farem una altre cosa, agafaràs aigua dos vegades, i 
l'agafaràs per sobre, a la superfície, però també del fondo. 
 
A: A veure quin color té... 
 
D1: Per sobre i pel fondo, mirarem lo color si és diferent, però també mirarem si a la 
sal li agrada més estar-se a dalt o si la sal prefereix anar-se cap a baix. Escolta 
Fernando, per agafar l'aigua de baix com ho faries? 
 
A: Que hi hagi unes cordes perquè pugui anar a baix. 
 
D1: Val, perquè tu la corda, com podràs saber el tros de corda que entra al riu, com ho 
pots saber això? Hi ha alguna marca a la corda que et digui el tros de corda que entra? 
 
A: No. 
 
D1: Hi han nusos potser? T'hi has fixat Sandra? A veure, ho senyales perquè els 
puguem veure tots?. Agafa, agafa fort, no tinguis temor. Aquí, n'hi ha un i el proper on 
està? 
 
A: A baix.  
 
D1: Ah, aquí baix. I Sandra, fica't un nus a la punta del peu i l'altre estira el braç a veure 
fins on arriba. Un nus aguanta'l amb el peu, xafa'l, trepitja'l, així. I l'altre, a veure fins 
on arriba de tu?. Més o menos per baix el pit, no, o al pit. Quina distància trobes que 
és això?. Algú s'atreveix a ficar-li un valor?. Dídac? 
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A: Un metre 2.  
 
D1: Un metre 2, 2.  
 
A: Un metre i mig. 
 
D1: Un metre i mig diu ella. Tu fas un metre i mig d'alçada o menos d'un metre i mig 
d'alçada. 
 
A: No. 
 
D1: No què, que sí, que menys, llavors lo del metre i mig és massa eh. Aniria més aviat 
cap al metro 2 o el metre i mig, que trobeu? 
 
A: Metro 2. 
 
D1: Metro 2, és fàcil. I ara jo, a l'hora de fer els nusos que és més fàcil per a mi: fer-los 
cada metro o fer-los cada metro 2? 
 
A: Cada metro 2. 
 
D1: És més fàcil fer-lo cada metro 2? 
 
As: Cada metro. 
 
D1: És més fàcil pagarà un euro o un euro amb dos cèntims? 
 
As: Un euro. 
 
D1: És més, no t'han de tornar canvi, ni res, si jo pago amb un euro no et tornen canvi. 
Escolta, em sembla que podria ser. Podries mirar l'altre nus, a veure per on para l'altre 
nus?. Adrià puja a la cadira. Busca l'altre nus, aquí està. Molt bé, aquesta alçada d'aquí, 
compareu amb mi, jo no faig 2 metros d'alçada, trobeu que pot ser això dos metros el 
segon nus?  
 
As: Sí.  
 
D1: És dos metros, per tant,... 
 
A: No... 
 
D1: Sí, la distància és un metro, Sandra tens raó, és la suma dels dos nusos el que fa 
dos metros Per tant, podrem saber perfectament quina és la fondària,eh. Mira, 
gràcies, molt bé, gràcies. Atenció, només hi ha un petit problema. Mireu, esta ampolla, 
tots heu quedat que quan entrarà a l'aigua, sabeu que s'ompli perquè surten 
bombolles, jo he fet blu, blu, blu, blu, blu. Ara hem direu una cosa, Dídac ajuda'm, 
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imagineu que Dídac me marca, fica't dret, me marca el nivell del riu, vale?. Fica't dret a 
aquí, a aquesta part, puja a dalt. No cal que puguis tant. Ara mireu, aquí hi han molt 
mal puesto, perquè jo estic agafant aigua de dins del riu i no va molt bé això. Però 
imagineu que jo vull agafar aigua, quan la vull agafar de dalt, esta botella la tinc que 
ficar molt al fondo, lo fondo està a allà baix, a la rajola. Entra aigua? 
 
A: No, perquè no arriba al cap, bueno al... 
 
D1: Al broc, al forat. Ara entra aigua? 
 
As: No. 
 
A: Casi. 
 
D1: Ara? 
 
As: Ara sí. 
 
D1: Blu, blu, blu, blu. Ara tinc l'aigua de dalt, la fico en una botella de plàstic per a jo 
enrecordar-me'n, botella número 1, per exemple, vale?. Ara atenció, si volem veure el 
fondo, escolteu que passa. Jo vull que la botella s'ompli quan arribi al fondo, vale, però 
escolteu que passa: blu, blu, blu, blu, blu, blu, fondo, blu, blu, blu, blu, blu. Està aigua 
s'ha agafat del fondo o del camí?. 
 
As: Del camí.  
 
D1: I ara xiquets de quart, si això... 
 
A: Ah, ja ho sé. 
 
D1: Calla Dídac, deixa'm acabar, si això ho encerteu, jo per a mi sou de cinqué. 
 
A: Jo ho sé.  
 
D1: Com podem fer perquè aquesta aigua no entre fins que arribi al fondo. 
 
A: Jo ho sé. 
 
D1: Sandra que opina. 
 
A: Qué per exemple, li posem un tap agafat amb una corda, i quan estigui al fons i 
l'obrim. 
 
D1: Sandra i este tap és de rosca o de pressió? 
 
A: De pressió. 
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D1: De pressió. Que opines tu, Miriam? 
 
A: Lo mateix. 
 
D1: Lo mateix. Dídac, que opines? 
 
A: Que el tires així al fondo directament. 
 
D1: Sí, i com estaries més segur de que no entra aigua?. Ficant un tap o tirant el tubo 
ràpid cap a baix. Com estàs ben segur que no entra aigua? 
 
A: Amb el tap. 
 
A. Primer l'obres una miqueta d'aire, el tires cap a baix així que torne, i anirà cap avall. 
D1: Sí, però tot i així, com un pot estar més segur de que no ha entrat aigua. Si hi ha un 
tap o si no hi ha tap. Si hi ha tap, enteneu el que vull dir?. Si hi ha un tap és més fàcil, 
però claro, el problema que tenim és, com m'has dit que destapo el tap? 
 
A: Amb una corda al tap. 
 
D1: Vale, vale, vale, Estela, tira. Ella m'està dient hem sembla, que utilitza també això.  
 
A: Sí. 
 
D1: M'enteneu?. Això vol dir que no es podrà treballar sol, Fernando hauràs de 
treballar amb parella. Una parella, un, tu te'n encarregues de baixar la corda i l'altre 
se'n encarrega, la parella que ets, m'imagino que... 
 
A: Juanpe. 
 
D1: Juanpe, eh. Tu te'n encarregues de baixar la corda del cap, i quan la corda toqui al 
fondo, tu que hauràs de fer?. Estirar. Escolta, per saber el fondo hi haurà una altre 
parella, per saber a quants metros s'ha d'anar a buscar el fondo, hi haurà una altre 
parella que abans de que baixin la botella podrà baixar este plom. 
 
A: Hi ha una pedra. 
 
D1: No hi ha una pedra, és un plom. Perquè vull que baixi este plom? 
 
A: Per veure la fondària de l'aigua. 
 
D1: Mira qui surt, ja tenim un metro. És a dir, una parella se'n encarrega, una parella 
agafarà l'aigua de dalt, una parella se'n encarrega de veure la fondària que hi ha. Una 
tercera parella se' encarrega d'agafar l'aigua de sota, ja tenim 3 parelles. Una quarta 
parella anirà mirant si l'aigua és transparent o si no és transparent. Si l'aigua no es 
transparent, si l'aigua està tèrbola, està bruta, este plat el podré veure dintre l'aigua o 
desapareixerà? 
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As: Desapareixerà. 
 
D1: Desapareixerà si l'aigua no és transparent. I si l'aigua és una mica transparent? 
 
As: Es veurà una mica.  
 
D1: I que desapareixerà primer al vostre entendre, el color blanc o el color negre. 
(Parlen tots dient alguns blanc, alguns negre). 
Bueno, sentiu que hi ha gent que diu blanc i sentiu que hi ha gent que diu negre. Ara jo 
us faig una pregunta molt impertinent?. Tu et dius? 
 
A: Xènia. 
 
D1: Xènia. Tu ets? 
 
A: Iris. 
 
D1: Iris. Xènia resulta que és lo famós peix que viu al riu, llavors Iris és la famosa aligota 
que viu per dalt del riu que li agrada molt de pescar peixos, especialment los peixos 
Xènia, vale. Escolta peix Xènia, tu personalment que opines, que desapareix primer el 
blanc o el negre? 
 
A: El negre. 
 
D1: El negre se'n va primer, desapareix de la vista primer. Tu que ets un peix, i ella que 
et vol caçar des de l'aire, com t'interessa tindre la teva esquena per a que ella no et 
vegi, de color blanc o de color fosc? 
 
A: De color fosc. 
 
D1: Aaaaaah. I si et trobes amb el famós peix Elisa que viu baix el riu i menja peixos 
que estan per dalt, la panxa d'ella com ha de ser, fosca o clara, si mireu cap a dalt? Ha 
de ser fosca o clara? 
 
A: Clara. Perquè després... 
 
D1: Ai que patiràs molta gana, que no sabràs quin peix pescar...tu que penses aligot? 
 
A: Blanc. 
 
D1: Tu cres que blanc. Perquè no us ha passat que quan us fiqueu dins de la piscina i 
mireu a dalt, no veieu llum cap a dalt? 
 
As: Sí. 
 
D1: En canvi, quan mires cap a baix, que hi ha més llum o més fosca? 
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As: Més fosca. 
 
D1: Més fosca. Una quarta parella se'n encarregarà de fer això del plat. Tot això ho 
repetirem dos cops: apartats del mar i més a propet del mar. Quan dic apartats del 
mar, són uns quilòmetres lluny del mar, i quan dic a propet vol dir que no res, que 
anirem a un lloc que no sabrem si això és el mar o això és el riu, vale?. Ara pel camí, pel 
camí aneu pensant quines parelles fareu, pel camí. Una altre cosa, aquest full a la 
carpeta. No, quietos paraos, al sortir d'aquí cadascú s'agafa el seu prismàtic. Hi ha un 
xiquet que ahir se li va trencar una corda, era el número 41. 
 
A: 44. 
 
D1: 41, crec.  
 
(Parlen els alumnes.) 
 
D2: Àlex. 
 
D1: Àlex. Doncs, te deixa't un altre número que és el. 
 
D2: 38. 
 
D1: 38, vale. Los xiquets que agafen binocles fiquen una X al costat del número. Si algú 
ha d'anar al water que passe, que després no podrà.  
 
(S’acaba la presentació de l’activitat “El Riu”, i continua la transcripció amb el taller 
que realitzen els alumnes per analitzar les mostres que han agafat els alumnes del riu 
Ebre en el recorregut que han fet pels últims quilòmetres del riu fins a la 
desembocadura). 
 
D1: Molt bé, pues gent, mos posem en marxa un ratet, fins allà a les 5, anem a 
completar la primera que havíem començat a fer aquest matí. Primer de res, recordeu 
que naltros este matí ja havíem dit que era un dia que naltros dedicaríem al riu, i per 
això, com que ahir pujant a la Torreta el riu no el vam poder veure, hem optat per anar 
naltros a prop del riu. Per això, tenim un autocar que ens ha conduït fins a allà. Però 
abans de fer això, abans de fer això, jo hem va agradar saber, primer si valtros us 
havíeu banyat, nedat o tirat dins d'un riu o si no ho havíeu fet mai, i m'ha semblat 
entendre que la majoria sí que ho havia fet, però que potser eren rius més aviat de 
muntanya. 
 
As: Sí. 
 
D1: Perquè l'aigua corria molt,l'aigua era transparent, es podia veure el fondo, l'aigua 
estava fresca, això hem feia pensar a mi que eren rius de muntanya. Claro, jo ja us he 
avançat que naltros no estàvem a la muntanya, que aniríem a veure el riu al final quan 
ja dona un besito al mar, quan està a punt de desembocar i morir al mar. I Clar, havia 
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que pensa-ho com us ho imaginàveu, i que hem fet, hem sortit a fora i si us 
enrecordeu, jo us he dit unes frases sobre el riu. Alguns estàveu d'acord amb aquelles 
frases, alguns no estàveu d'acord i altres no sabien que pensar. Per poder-ho 
comprovar, mos hem anat tots cap al riu, hem arribat a allà, i el primer que hem fe ha 
sigut observar lo que era més fàcil de vore. 
 
A: Els ocells. 
 
D1: Que eren els ocells que vivien a les vores del riu. Però no només els ocells, també 
les plantes i també el que les persones construeixen a la vora del riu. 
 
A: I un peix. 
 
D1: Fins hi tot un peix, viu o mort? 
 
A: Mort. 
 
D1: Mort per desgràcia, més valia no haver-lo vist i que estès viu. Mireu, una vegada 
s'ha fet això, de les preguntes d'este matí, n'hi ha 5 que m'agradaria tornar a saber 
com està la cosa. Per exemple, los que esteu  d'acord amb lo que jo dic aixequeu la mà: 
Después de fer el viatge, com més a prop hem anat del mar, hi havia més arbres, com 
més prop del mar hem anat més arbres hem trobat. Los que esteu d'acord dit amunt, 
los que no esteu d'acord no fan res. No cal que féssiu cap gesto, només és aixecar la 
mà. Núria diu que sí, val. Hi ha algú que no ho sap encara, això?. 
 
A: Jo encara no ho sé. 
 
D1: Tu encara no ho saps, 2, 3, a vore. A veure aixequeu la mà els que no ho sabeu i 
decidiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escolta Fernando, que necessites, quina informació et fa 
falta per a saber. 
 
A: Doncs mirar. 
 
D1: I que vols mirar més?. A vore, tu saps que hi ha allí al riu, has anat cap al mar, 
llavors que vols dir, que tu no has observat les vores del riu, perquè dius que vols 
mirar. Llavors, que feies mentres anaves a la barca? 
 
A: Mirar els ocells. 
 
D1: Ah, i no t'has fixat amb els arbres, vols dir. Ah, vols dir que has prestat atenció als 
ocells i no als arbres. T'ha semblat que aquests, a veure per si tenim pistes, t'ha 
semblat que aquells ocells preferien estar a dalt de les branques dels arbres, o estaven 
més aviat nedant. 
 
A: Nedant. 
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D1: Nedant. I si haguessin hagut arbres, creus que els haguessis trobat a dalt dels 
arbres? Tu creus que no, bueno, aquí diu Dani, ai Dídac que... 
 
A: No, perquè són ocells aquàtics. 
 
D1: Són ocells aquàtics, tot i que hi haguessin arbres, haguessin preferit estar a l'aigua.  
A: Si un que està a un arbre, un ocell aquàtic i resulta que hi ha un riu anirà al riu, i si 
resulta que ... 
 
D1: Tu, de les 21 persones que hi ha aquí, hi ha 11 que dieu que quan més a prop del 
mar més arbres hi haurà és mentida, dieu que això és mentida 11 persones. Lo que no 
sabem és que li fa mal als arbres. Recordeu que este matí m'heu dit 3 coses: s'ofeguen, 
l'arena els molesta i no tenen per agafar les arrels o la sal. De les 3 coses, tenim pista 
d'alguna d'alguna d'elles? Tu Marc, que en penses? 
 
A: Jo, a la sorra. 
 
D1: Tu creus que ha sigut la sorra, perquè l'has vista, i la sorra els molesta. Molt bé, 
atenció, esta frase, los que no sabeu que pensar: quan menys fondo és el riu, més 
ocells hi ha dins.  
 
A: Més?, claro. 
 
D1: Los que no sabeu que pensar, los que no sabeu que pensar, vale. Los que no esteu 
d'acord amb això, és a dir, que quan més fondo més ocells. 
 
A: Tu, Andrea.  
 
D1: Per tant, Andrea diu que sí, quan més fondo més ocells. Ah, pues així els 21 dieu 
que això el que és, és que quan menos fondària més ocells, vale.  
 
A: Ala, abans han dit 10 no ho sé.  
 
D1: Escolta, jo us he dit este matí: a les vores dels riu se fan molts tipus de conreus. Ara 
hem fet el viatge, heu vist les vores del riu i us heu fixat amb els conreus. Hi havia 
molts tipus de conreus o hi havia pocs tipus de conreus? 
 
As: Pocs, pocs, pocs. 
 
D1: I algú s'atreveix a dir quin tipus era? 
 
As: Tomàquets, arrossars,.... 
 
D1: I els tomàquets com els heu diferenciat dels arrossars? 
 
A: Perquè ens ho has dit. 
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D1: Ah, però com es diferencia un tomàquet d'una planta d'arròs? 
 
A: Pel color. 
 
A: Perquè hi han tomàquets. 
 
D1: Perquè hi han tomàquets, de quin color? 
 
As: Vermells! 
 
D1: Vermells, i això és lo que hem vist, no?.  
(Parlen, no s'entén). 
Enric, t’he demanat una altre cosa, vale, sí?. Els hem vist els tomàquets aquests penjats 
a les plantes, o no, o sí? 
 
A: No, jo no els he vist. 
 
D1: Perquè els hi agrada a les tomaqueres viure inundades d'aigua? Perquè els camps 
com estaven amb aigua o sense aigua? 
 
As: Amb aigua! 
 
D1: Amb aigua?, però a les tomaqueres no els hi agrada viure ben inundades d'aigua. O 
no? 
 
A: Els hi agrada tenir aigua, però no tanta. 
 
D1: Ho podrien resistir.  
 
A: Siempre que plantas una tomatera la tienes que regar, pero tanto, tanto... 
 
D1: Pero tanto, tanto. (parlen tots) Molt bé, una altre, la penúltima, els que no sabeu 
que pensar del que jo dic. Jo us dic que la llengua del riu és transparent i que per tant, 
el fondo del riu se pot vore. Hi ha algú que no sap que pensar, que el fondo del riu se 
pot vore, des de la barca, eh. Hi ha algú que no sap que pensar?. Ell no sap que pensar, 
que et fa falta per a saber que pensar?. T’has fixat tu, ho has mirat. 
 
A: Jo, sí. 
 
D1: Pablo ho has mirat? 
 
A: No es veia el fondo. 
 
D1: Pablo ho has mirat?. Sí, i si hi has mirat que has vist al fons? 
 
A: Que nos podia veure. 
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D1: Ah, llavors com és que encara no saps que pensar?. 
(Silenci).  
Ara et veus una mica atrapat, eh. Ai, les imprudències se paguen. Diu, escolta, hi ha 
alguna persona que diu que no és veritat, que sí era transparent el riu hasta el fondo?. 
Una persona, que és Núria. Tu creus que sí que es pot ...  
(Parlen a l'hora).  
Llavors, perquè m'aixeques la mà?. Tu dius que... 
 
A: No és pot veure. 
 
D1: Però això és el que estic dient, i tu deies que això és mentida. 
 
A: Ah.  
 
D1: Vale, doncs 21 penseu que, els 20 perdó, ja, ja, ja. 
 
A: Tots.  
 
A: Som 21 
 
D1: Les imprudències se paguen... Molt bé, la última, en esta frase, qui diu que és 
mentida cotxina, diu l'aigua del riu és de color verd. Mentida cotxina, Núria, això és 
mentida, no. Núria, escolta bé, que és la tercera vegada que te repenses. Si has 
d'agafar un tren i has de repensar-te tant, un dia t'aixafarà el tren. Tots, no hi ha ningú 
que pensi que això és mentida, eh. I algú que no sap que pensar, que encara no sap si 
és verda o no. I Ferran, ai perdona, Dani, tu has canviat d'opinió del motiu de perquè 
és verda l'aigua o continues pensant lo mateix d'este matí? 
 
A: He canviat. 
 
D1: I ara perquè creus que és verda? 
 
A: Perquè hi ha algues. 
 
D1: Però explica perquè és verd el que heu vist? 
 
A: Perquè les algues són verdes... 
 
(Parlen diversos a l'hora i no s'entén). 
 
D1: Un moment, jo li estic preguntant a Dani, gràcies Dídac, li estic preguntant a Dani si 
el que pensava este matí, si el motiu pel que creia que el riu era verd si ha canviat 
d'opinió, si ara tens una altre explicació, i tu m'has dit que sí, que ara tens una altres 
explicació. 
 
A: Sí. 
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D1: I quina és l'explicació de que el riu és verd?    
 
A: Jo tinc una peixera amb el meu peix i quan està bruta es posa verd. 
 
D1: Escolta, ell parla de brutícia. Parla de brutícia. Esta brutícia segons tu d'on ve? 
 
A: Ah jo sé, de, de, de la cortina? 
 
D1: De la cortina de qui? 
 
A: Dels canyissars. 
 
D1: Ah, però això vol dir que el canyissar ha de tocar l'aigua.  
 
A: Sí. 
 
D1: I tu trobes que el canyissar era la planta que estava dintre l'aigua o fora l'aigua. 
A: Dintre l'aigua. 
 
A: Dintre. 
 
A: Tu l'has vist dintre l'aigua, inclús les flors estaven fora l'aigua i les tiges fora de 
l'aigua. 
 
A: No. 
 
D1: Ah, perquè m'ha semblat que valtros les podíeu veure amb la vista. 
 
A: No, però... 
 
D1: No, m'heu dit: "Mira, un canyissar", i l'heu tatxat.  
 
A: No, és que si aquí s'acaba el riu... 
 
D1: Sí? 
 
A: .... estaven aquí. 
 
D1: Molt bé, tens raó Dídac estaven a la voreta. Però quina és la part del canyissar que 
toca la voreta? 
 
A: La soca. 
 
D1: Com sa diu la soca? 
 
A: Arrels. 
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D1: Les arrels, i a les arrels és on està la clorofil·la, no.  
 
As: Sí, sí. 
 
D1: Bueno, ja està clar, ara ho tinc clar. Si a les arrels està la clorofil·la, llavors sí que la 
clorofil·la es pot desfer. 
 
A: Noooo! 
 
D1: Tu dius que no. Ei, jo no ho é, eh.  
 
A: No està a les arrels la clorofil·la.  
 
D1: Perquè la clorofil·la té algo a veure amb el color verd, no. Perquè a les plantes la 
part verda està a les arrels. 
 
A: A les fulles.  
 
D1: A les fulles, però les fulles no estan a les arrels. Llavors, la clorofil·la si està a les 
fulles..., ai no entenc res, m'esteu liant.  
 
A: Jo ho sé, dels arrossars, perquè... 
 
D1: Ara ja no són les canyes, són els arrossars... 
 
A: ... perquè quan hem anat al riu estava tot això d'arrossars..  
 
D1: Però l'arrossar quina és la part que està dintre l'aigua? 
 
A: Les arrels. 
 
D1: Les arrels, i la fulla, que és la part verda, on queda? 
 
A: I la tija també està plantada a dintre, eh.  
 
D1: La tija naix, de dintre, de les arrels, però és com el canyís, que està per fora, saps 
que vull dir, queda a la part aèria, hauria de caure, d'alguna forma. No us amoïneu, no 
us preocupeu. Jo sé que vaig apretant molt, sempre vaig preguntant i a vore la gent 
que pensa, perquè a vegades us heu donat compte, que us quedeu de cara de boniato, 
que penseu una cosa, i us dic algo i et quedes una mica amb cara de boniato. 
 
As: Sí. 
 
D1: I es que es tracta d'això, de que mos anéssim quedant de cara de boniato, si cal. Si 
un ho té molt clar, si un sap lo que diu, com Andrea, jo no dic que el que digui Andrea 
sigui veritat o sigui mentida, jo no ho dic, lo que estic segur és que Andrea ho té clar. 
De moment ho té clar, lo que ella pensa, pensa que és així. Perquè és molt ferma, està 
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mantenint aquella idea, d'acord. I aquí, hi ha altres persones que la van variant, que és 
lo que ha de passar. Uns la mantenen, i uns la van variant. Cadascú, la seva manera de 
pensar és diferent. Escolteu, mireu, jo tampoc us vull enganyar, tot això que m'esteu 
dient valtros és cert, però cuidado, és cert per el tros de riu que hem vist, però el riu és 
molt gran és extremadament llarg. Mireu, per a que ho entengueseu: Quan us ha 
costat amb l'autobús de Cambrils a aquí en temps? 
 
A: Una hora i mitja. 
 
D1: Una hora i mitja. Sí, més o menys? 
 
Patricia: No tant. 
 
D1: Potser no tant? 
 
Patricia: Una hora. 
 
D1: Una horeta? 
 
Patricia: Sí, i a més ens vem aturar, vem fer una hora, mitja i mitja. 
 
D1: Val, pues si costa una hora, mireu, el riu, si jo pogués fer un viatge pel riu en 
autocar desde que neix fins que arriba al mar, hauria, sense parar, eh, home, si de 
Cambrils a aquí quants quilòmetres deuen haver, uns 60 o així. 
 
Patricia: Si. 
 
D1: 60, a vore si ho faig bé. 9, 9, 54, 60, 10, 15, 20, passo, 16, 15. Necessitaríeu sortir a 
les 12 de la nit i arribaríeu al mar, des d'on neix el riu eh, arribaríeu al mar sortint a les 
12 de la nit i arribaríeu a les 3 de la tarda. Però sense parar eh, o sigui la 1 de la 
matinada, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, les 10 del matí, les 11, les 12, 
la 1, les 2 i les 3. En total quantes hores? 
 
A: 15. 
 
D1: 15 hores. 15 hores d'autocar. Això no ho fan els autocars, eh, que no poden 
conduir 15 hores seguides, segur que han de descansar abans, eh. 15 hores dura el 
viatge, naltros avui hem fet una misèria, no res, molt curtet. Llavors, podem saber 
coses de com és el riu perquè tinc amistats, xiquets, de quart, de cinquè, de sisè, que 
sempre que poden, com que han vingut al Camp d'Aprenentatge tenim una mica de 
relació, sempre que poden m'envien fotos. Són xiquets que viuen a la vora del riu, des 
de que naix fins que arriba a aquí al mar, d'acord. I cuidado, perquè jo veient aquestes 
fotos he arribat a una conclusió, que no sé si vosaltres hi arribareu. Veient les fotos 
que vosaltres esteu ara a punt de veure, crec que el riu té moltes cares. 
 
A: Moltes què? 
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D1: Moltes cares. Mireu, Núria té sempre la mateixa cara, bueno a vegades té cara de 
son, a vegades té cara de gana, a vegades té cara d'avorriment, eh, però bàsicament la 
seva cara sempre és Núria. Un dia te la trobes i dius, ai, qui és aquesta xiqueta?, 
perquè li ha canviat la cara, no, eh. Però el riu Ebre, no li passa com a la cara de la 
Núria, el riu Ebre canvia la seua cara, no sé si m'enteneu que vull dir, no sé si ho 
explico bé. Vol dir que la forma que tu veus del riu és diferent, i si no us ho creieu, me 
deixeu que us passi unes poques fotos?. 
 
A: Si. 
 
D1: Mireu, mireu, us ficaré una mica, una miqueta d'ambientillo, eh. Baixa aquella una 
mica, la meitat, només la meitat (soroll de baixar persiana). Vale, jo crec que així és 
suficient, sinó no podrem parlar-nos, així. Mireu, una de les cares que presenta el riu 
Ebre, no sé si us sorprendrà, però és aquesta. 
 
A: Uala! 
 
D1: Esta és una foto del riu que hem van enviar. 
 
A: Això és el riu? 
 
D1: Això és el riu, però té forma de què? 
 
A: De núvol. 
 
D1: Lo riu Ebre de tant en tant, no és aigua líquida.. 
 
A: És transparent. 
 
D1: És aigua en forma de núvol, de vapor, això és vapor. Això serà el riu Ebre, el que 
passa és que este riu Ebre, que passa, toca amb la terra? 
 
A: Mmmmm. 
 
D1: O encara no ha tocat la terra? 
 
A: No. 
 
A: Encara no. 
 
D1: Encara no ha tocat la terra. Que haurà de passar perquè este riu que està al cel 
toque a terra?. Com és que el núvol tocarà a terra? Perdò? 
 
A: Que plogui. 
 
D1: Potser que plogui? 
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A: Que nevi. 
 
D1: Potser que nevi?. Pues mira xecs, jo no sé si és que sou valtros adivins, perquè 
resulta que també xiquets que viuen a la vora del riu m'han enviat esta altra cara del 
riu. 
 
A: Uala! 
 
A: Granissat. 
 
D1: Això és el riu Ebre. No sembla el Ebre això, eh. Algú pot veure el que és? 
 
(Parlen els alumnes a l'hora). 
 
A: Pedres que reboten.  
 
D1: És pluja, és pluja, i el que reboten no són les pedres, que és el que rebota? 
 
A: La pluja.... 
 
D1: Rebota, si són unes gotes menudes, no, però si són grosses... Aquí teniu el riu Ebre, 
aquí quina forma té? 
 
A: Com terra. 
 
A: Líquida. 
 
D1: Ja però quina forma té, ara és vapor com abans?  
 
A: Líquid! 
 
D1: Ara és líquid, però cuidado, aquí teniu el riu Ebre.  
 
A: Eso es una montaña. 
 
D1: Eh, és la muntanya, però el riu Ebre on està? 
 
A: A la muntanya. 
 
D1: A la muntanya, en forma de què? 
 
As: De neu! 
 
D1: Ai xiquets, ja us ho he dit, que Núria sempre té la cara de Núria, no un dia és Núria, 
l'altre és Núrio i l'altre Pepito, no, no, no, Núria sempre és Núria. Pues el riu Ebre, 
sempre és riu Ebre, però la cara li canvia, de vegades té forma líquida, de vegades està 
en forma vapor, de vegades està en forma sòlida, sòlida, en forma de neu. Però 
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cuidado, jo crec que l'aigua que podem torbar més neta del riu Ebre, jo hem sembla 
que està a aquí. 
 
A: Sí!. 
 
D1: Però una vegada plou, o una vegada neva, tant pura com al núvol ja no està, 
perquè aquí que ha tocat? 
 
A: Terra. 
 
D1: Que ha tocat esta aigua gelada? 
 
A: Terra. 
 
D1: Toca la terra. I la pluja? 
 
A: Terra. 
 
D1: Toca la terra. Tot i així, és prou neta per a que moltes vegades, d'aquí mateix, 
d'una font que naix nosaltres ja embotellesem esta aigua. A esta aigua naltros no li 
hem de fer res. Senzillament, si hi ha fonts que neixen l'aigua, s'enxufa a una planta 
embotelladora i mira, moltes de les aigües que bebem naltros, d'estes que bevem 
comprades, són aigües que s'han agafat abans que el riu Ebre tingue la forma que 
valtros heu vist, la forma de riu. Però, escolta, aquí encara hi han coses. Si jo llegeixo 
l'etiqueta, me diu que hi han coses aquí dintre, perquè ha tocat terra, que ho heu dit 
valtros. Potser hi han poques coses, però hi ha algo més que aigua, alguna cosa més, 
perquè ha tocat la terra. Si jo busqués una aigua que no tingués res, res, res, si jo 
volgués una aigua que fos clavada en esta, a la terra on la podria trobar?. En forma 
natural no la puc trobar, perquè al punt de tocar la terra, ja tindrà algun producte. 
Llavors, la podem obtenir a través de processos químics. Mireu, està és una aigua, no 
mireu la marca, la marca és que la he comprat a un súper eh, mireu lo que fica a baix. 
Marc, aigua... 
 
A: Aigua destil·lada. 
 
D1: Destil·lada. Esta aigua destil·lada és la que es fica a les planxes o a la bateria del 
cotxe. Esta aigua destil·lada es fica a les planxes o a la bateria del cotxe, perquè a aquí 
no hi han productes, no hi ha cap mineral. Aquí hi ha un mica, mos diuen que 
fiquéssim aquesta, però esta aigua és com aquesta. Però sí a veure és... 
 
A: vapor.  
 
D1: És pura com el vapor, però no és vapor, és líquida. Lo únic que no té els petits 
minerals que hi han per allí, però per la planxa si que hem serveix. Per tant, aquí tinc 
una aigua destil·lada que no tindria gens de minerals, que seria com el núvol, i aquí tinc 
una aigua embotellada, que seria l'aigua del núvol una vegada cau en forma de pluja o 
la tinc en forma de neu. Digues. 
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A: Però, si es beu una mica no passa res, no? 
 
D1: No passa res. Però si només t'alimentes d'aquesta aigua, diuen que sí que passaria, 
que faltaria algo, notaries que el teu cos, a poc a poc, molt a poc a poc, va perdent la 
salut que ara tens. Això seria un cosa a la llarga, eh. Per això beu o aigua de l'aixeta o 
aigua embotellada. Molt bé, esta és una aigua que claro, no és queda a aquí a la 
muntanya, això ho heu de pensar. El riu Ebre, una de les cares que té quan naix, és 
esta. Ah, m'ha sembla que aquí tots creieu que això és un riu. 
 
As: Sí, sí. 
 
D1: Però la navegació que fa este home en este tros del riu, és clavada, és idèntica al 
tipus de navegació que hem fet naltros? 
 
As: No! 
 
D1: Que imagineu, que hi ha més fondària al lloc que naltros hem navegat o més 
fondària a aquí? 
 
As: Més fondària a allà! 
 
D1: Allà, a prop del mar. L'aigua és més ràpida a aquí al començament a la part alta de 
la muntanya, diguem, a la part alta del riu o l'aigua sembla que és més ràpida allà on 
hem navegat naltros?  
 
A: Aquí! 
 
D1: Esteu d'acord, no, l'aigua se barreja més amb l'aire, fixeu-se totes aquestes 
onades, aquesta escuma que es provoca. Aquesta aigua creieu que té força per 
arrossegar este home? 
 
As: Sí. 
 
D1: Ell porta la pala, però la pala la porta per avançar o la porta per esquivar.  
As: Per esquivar, per esquivar.  
 
D1: La porta per girar, eh, per esquivar problemes, però no per avançar, perquè qui fa 
la força d'avançar? 
 
As: L'aigua. 
 
D1: Pues bueno, el riu, aquí a la part alta no només pot fer avançar aquest home que 
porta el kayak, el riu també és capaç de fer avançar això. 
 
A: Uala! 
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(Soroll de pedres). 
 
D1: Escolta, el riu també pot fer avançar pedres, que dieu valtros, però claro, la força 
del riu com ha de ser, menuda o forta? 
 
As:Forta! 
 
D1: Ha de ser forta. Hi ha d'haver pendent o no hi ha d'haver massa pendent? 
 
A: Sí hi ha d'haver pendent. 
 
D1: Hi ha d'haver pendent. Esta pedra en realitat, si la toqueu les persones que les 
teniu per aquí terra, si toqueu, el tacte que diríeu, que és més aviat llis o rugosa? 
 
A: Llisa. 
 
A: Rugosa. 
 
D1: Aneu passant, aneu passant. És rugosa com l'escorça d'un arbre o més aviat llisa. 
A: Llisa, perquè el riu per la muntanya la va erosionant. 
 
D1: La va erosionant, molt bé. Deixa-la aquí si vols, la passarem en ells. Llavors, 
atenció, és curiós, és curiós, mireu. 
(Xivarri).  
Ai estes pedres. Mireu, mireu, no et preocupes tu la toques i en silenci la passes a un 
altre i ja està. Mireu, està clar que el riu porta força per arrossegar estes pedres, però 
una cosa, Núria, me passes un moment la pedra?, me la deixes un momentet?. 
Gràcies, Andrea. Mireu, esta pedra, evidentment, si jo la fico dins de l'aigua, que 
passa? 
(Tots els alumnes parlen). 
Que ha passat?  
 
A: Fa onades. 
 
D1: Fa onades, però quan jo he posat la pedra a dins de l'aigua que ha passat? 
 
A: S'ha enfonsat. 
 
D1: S'ha enfonsat. Llavors, esta pedra, el riu diguem que la transporta més aviat pel 
fondo o la transporta en superfície, o la porta penjant? 
 
A: Penjant. 
 
D1: La porta penjant, ja ho veieu, no, que està penjada esta pedra.  
 
A: No però és que si la portes al riu l'agafes a dalt. 
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D1: AH, i per on l'arrossega, pel fondo, per la superfície o penjant? 
 
A: Pel fondo. 
 
D1: Pel fondo, l'arrossega pel fondo. 
 
A: Perquè sinó no s'afinaria. 
 
D1: Mira que et diu el Marc. Perquè es gaste ha de xocar contra coses, si va penjada a 
l'aigua, només xoca amb l'aigua i això sembla que... i ell creu que se gastarà més si va 
pegant-se cops contra les pedres que hi ha en el fondo. Esta és la forma de 
transportar-se dels materials que el riu té, però que necessita per a portar aquest tipus 
de materials?. Com ha de ser el corrent? 
 
As: Molt gran! 
 
D1: Està molt clar. Vale, hem torneu les pedres, si sou tant amables. (xivarri) Una, dues 
i tres. 
 
A: Ella no la tocat. 
 
D1: Qui no l'ha tocat?  
 
A: Ella. 
 
D1: L'Andrea si que l'ha tocat. Molt bé, gràcies Andrea, que amable, eh. Llavors, 
atenció, tenim per tant, una de les cares del riu, una eh, ja hem vist els núvols, hem vist 
la pluja, hem vist la neu. El riu quan naix,... 
 
Una altre cara del riu! 
 
As: Oh! 
 
A: El pantà. 
 
A: Primavera. 
 
D1: Està no me la va portar cap xiquet d'aquí del Camp d'Aprenentatge, esta és del 
meu xiquet que quan va acabar sisè van anar a allà a la província de Santander a un 
lloc que es diu Fontibre, que és on diuen que neix el riu,tot i que jo no sé si el riu neix 
aquí o neix abans als núvol i a la pluja, eh. Aquí per tal i com veieu el corrent, el riu 
porta pedres? 
 
A: No.  
 
D1: Que li passa, que li fa falta a aquest corrent? 
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A: Onades. 
 
A: Força. 
 
D1: Força. Les onades és lo que fa córrer o les onades és una conseqüència de la força. 
A: És una conseqüència de la força. 
 
D1: Molt bé, però en canvi, aquí, el que sí que pot portar el riu, us heu fixat els arbres 
com estan? 
 
A: Sí. 
 
D1: Quin moment de l'any creieu que és? 
 
As: Tardor, tardor. 
 
D1: Bueno, estes fulles, evidentment si això cau al riu que passarà? O transportarà al 
fondo, o a la superfície o penjat del mig? 
 
As: Penjat. 
 
D1: Això es queda surant, es queda surant,eh. Tu que trobes Míriam? 
 
A: Que es queda a la superfície. 
 
D1: Que es queda a la superfície. Això sirà com a barcos que se'n van anant. Home, lo 
que passa és que estes fulles, durant el seu viatge, les pedres s'arrodonien, durant el 
viatge a les fulles que els hi passarà? 
 
A: Es trenquen.  
 
D1: Es trencaran, i esta gran fulla en realitat com arribarà a aquí baix.  
 
A: Esmicolada. 
 
D1: Esmicolada. Està molt clar. Bueno, ja tenim aquí una altre cosa. Continuem el 
viatge pel riu. El riu va fent de les seues, mireu aquesta foto que a mi m'agrada molt. 
 
As: Oooooh! 
 
D1: Esta és al principi del riu, eh. Però m'agrada molt perquè és veu del riu les 3 cares. 
Mireu, la cara líquida, la cara de gel i aquí? 
 
A: El gasós, ai. 
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D1: És el vapor, que ho hem dit abans Marc, el vapor, d'acord. Esta foto és interessant, 
perquè tenim per una vegada el riu amb les 3 cares. Amb els 3 estats: líquid, vapor i 
sòlid. Bueno, el riu continua un viatge.  
 
(Passa diapositiva). 
 
As: Guau! Ala! 
 
D1: Escolteu, vosaltres diríeu que a les vores del riu, en esta imatge són molt 
semblants a les vores del riu per on natros hem navegat? 
 
A: No! Són molt diferents. 
 
D1: Són molt diferents. Mireu, per aquí el riu, veieu que fa com un espadat, com un 
precipici, com un penya-segat. Doncs veieu, aquí hi ha una part i l'altre part està a aquí. 
La veieu? . Escolta, vosaltres diríeu que el riu per haver excavat, per haver, ho dic bé, 
no, "excavat", per haver construït tot este solc que es veu aquí, ha passat en poc 
temps o han passat molts i molts anys. 
 
As: Moooolts!!! 
 
D1: Però això vol dir que este material, esta pedra se desfà amb l'aigua o no es desfà 
amb l'aigua. 
 
A: No es desfà. 
 
D1: Llavors om pot excavar si no es desfà? 
 
A: Amb la pluja.  
 
D1: Ah, és la pluja, no el riu. 
 
A: La terra. 
 
D1: La terra que vols dir, Núria? 
 
A: Que quan es mulla la terra, porta més aigua, la terra es desfà i l'aigua va pujant.  
 
D1: Escolta Núria, hem sembla molt interessant, però t'has fixat aquí si la terra es veu 
en aquesta imatge, a les vores del riu, o sembla que sigui roca? 
 
A: Sembla que sigui roca. 
 
D1: Es que jo crec que Marc té raó, és roca. La terra segurament on està perquè o surti 
a aquí la foto?  
 
A: A baix. 
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D1: A baix a on, a baix d'aquí o a baix del riu vols dir, cap al mar? 
 
A: A baix del riu. 
 
D1: Ah, a baix, a aquí el fondo, al llit del riu, d'acord?. Escolta, potser aquesta foto 
altre, potser mos ajude? 
 
A: Mines! Estalactites! 
 
D1: Però no és una mina. Les mines les fan les persones. 
 
A: És una cova. 
 
D1: És una cova, un avenc. I este avenc qui el fa? 
 
A: La naturalesa. 
 
D1: Però qui el fa per la natura? 
 
A: La roca mare. 
 
D1: La roca mare és el que està sota la cova. Però qui entra i excava? 
 
A: L'aigua. 
 
D1: L'aigua. I cuidado, l'aigua com podria entrar a aquí dintre? 
 
A: Amb un foradet. 
 
D1: Com podria entrar per dins d'una roca.  
 
A: Pel riu.  
 
D1: Pot entrar pel riu o? 
 
A: També pot entrar per la roca. 
 
D1: Pot entrar per la mateixa roca però ha de ser, però qui transporta l'aigua? 
 
A: La força. 
 
A: El vent. 
 
A: EL riu 
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D1: Pot ser el riu, però el vent no transporta l'aigua.Com pot arribar l'aigua a entrar 
dintre la terra, amb el riu? 
 
A: Per un camí. 
 
D1: Però un camí, qui fa este camí? 
 
A: Persones. 
 
D1: Però el que busquem és qui ho fa a la naturalesa. 
 
A: La força de l'aigua. 
 
D1: La força de l'aigua pot fer entrar. A veure, si vosaltres penseu que el riu és capaç de 
fer estes coses, que passaria si la cova es derrumbés. Se podria veure el cel?  
 
As: No! Si! 
 
D1: Si es derrumbés el sostre? 
 
As: Sí! 
 
D1: Podria ser que aixó es repetís moltes, moltes i moltes vegades? Podria ser que 
trossos de la muntanya caiguessin? 
 
As: Sí! 
 
D1: Podria ser. Escolta, de qualsevol manera, tu hem dius que l'agua pot arrossegar la 
terra, però ara, és una pregunta que no sé si, que en penseu. Trobeu que l'aigua del riu 
o de la pluja, pot desfer també la terra, la roca, la pedra? 
 
A: Sí. 
 
A: Sí. 
 
A: No. 
 
A. No. 
 
D1: Vosaltres creieu que no? Pues llavors, no sé que nassos deu ser això? 
 
A: Ala, sorra de platja. 
 
D1: Sorra de platja? És el mateix? 
 
A: No. A veure? 
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D1: No, dos mans diferents, perquè sinó l'embrutes, saps?. Té el mateix tacte? 
Mmm, mmm. Dues mans diferents. 
 
A: T'has posat una tirita, Àlex?  
 
(Van parlant els alumnes). 
 
D1: Toca-la, toca-la una vegada. 
Es sent els alumnes com parlen de fons, mentres D1 passa la sorra). 
L'acabeu de tocar tots, atenció. Acabeu de tocar sorra, portada d'aquí, de la platja de 
la Ràpita i acabeu de tocar roca. Però esta roca està esmicolada, però cuidado són els 
minerals. Ara no els podeu veure, veritat?. Mireu, no els veieu els minerals?. Tu no els 
veus, Andrea? Necessitaràs ulleres, eh, si no els veus. Ara també els veieu. 
 
A: Però esmicolats. 
 
D1: Toca'ls, toca'ls. Ja sé que tocaràs la pantalla, però toca'ls a on estan los minerals. 
Això són los minerals. Aquí es poden vore, però de vegades, estos minerals estan 
dissolts a l'aigua, estan desfets a l'aigua i estos no es veuen. 
 
A: Com la sal, com la sal. 
 
D1: Com la sal, molt amable, com la sal. Atenció, ojo xiquets, perquè mireu, mireu, que 
de vegades.. apa aquí. De vegades el riu grata la muntanya i desfà els minerals. 
Continuem el viatge, una altre imatge que m'ha portat a una zona que diríeu que és 
industrial, de poble o agrícola? 
 
As: Industrial, industrial. 
 
D1: Industrial. Mireu, cadascuna de les fàbriques que surt en este polígono, cadascuna 
de les fàbriques necessita aigua. El riu no és això, eh, és la carretera. El riu el veieu allà? 
 
As: Sí.  
 
D1: Cada una d'estes fàbriques, l'aigua que necessita la pren del riu, perquè el té a la 
vora, és el més normal. És com les plantes d'este matí que havíeu vist,no?. Que ficaven 
els conreus a la vora del riu perquè agafin l'aigua. Pues esta aigua que cadascuna 
d'estes fàbriques necessita quan entra a la fàbrica i després surt i torna al riu, l'aigua 
que entra i l'aigua que surt, creieu que és igual? 
 
As: Nooo. 
 
A: No, perquè la contamina. 
 
D1: La contamina que vols dir, que guanya algo o que perd algo? 
 
A: Que guanya. 
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D1: Que és lo que guanya l'aigua? 
 
A: Petroli. 
 
A: Contaminació. 
 
D1: Però quan dius contaminació, quines substàncies t'imagines? 
 
A: Petroli. 
 
A: Terra. 
 
A: Fems. 
 
A: Brossa. 
 
D1: Brossa, orgànica, però no vols dir que està a terra la brossa... 
 
A: Plàstic. 
 
D1: Plàstic. 
 
A: Jo, lo que al cap de tems es fa... 
 
P1: Òxid. 
 
D1: Fragments de ferro,...  Molt bé, tot això, totes estes coses que van a parar a l'aigua, 
totes es podran veure? 
 
As: No. 
 
D1: Hi haurà coses que si? Andrea, per favor. Del que entra a dintre, al que surt de la 
fàbrica i embruta esta aigua, tot el que s'afigix a aquesta aigua se pot veure? 
 
A: Algunes coses sí i altres, no. 
 
D1: M'agrada esta idea, podria ser això. Atenció, sigue com sigue, l'aigua continua el 
seu viatge i arriba a una ciutat, i en esta ciutat, una part de l'aigua la teniu per aquí, 
una part està per aquí, vale?. Però molta aigua està a cada la tia Maria Cinta, una altre 
està a casa del tio Pere, una altre està a casa del tio Juan, a casa de la senyora 
Francisca, a casa del senyor Lucrecio a cada casa nostra està el riu Ebre, o no? 
 
A: Sí. 
 
D1: Igual com l'aigua del riu va a les fàbriques, l'aigua del riu també va a les cases. I 
quan la senyoreta Andrea utilitza, que viu a uno d'estos pisos, tu utilitzes l'aigua per a 
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dutxar-te, o quan vas a fer un pipí i tires la cadena del vàter o quan et rentes les dents i 
tires l'aigua amb que et rentes la boca, o quan rentes els plats, que sé que t'agrada 
molt rentar plats, d'acord. Tota aquesta aigua que entra a casa, quan surt, surt igual? 
 
A: No.  
 
D1: Surt? 
 
A: Bruta. 
 
D1: Amb més coses de les que portava quan entrava? 
 
A: Sí. 
 
D1: O amb menys coses de les que portava? 
 
As: Amb més! 
 
D1: Amb més coses.  
 
A: La brutícia d'aquí, per exemple. 
 
D1: La brutícia d’aquí, la brutícia d'aquí, eh, la brutícia de quan me rento, la brutícia 
que porto a aquí incrustada, los pèls que hem cauen, la mica de pell que hem cau, el 
menjar que hi havia al plat, tot això també va a parar a l'aigua del riu, però amb això, si 
no tenim cuidado l'aigua del riu va agafant un aspecte... 
 
A: Diferent. 
 
D1: Creieu que aquesta aigua la puc embotellar, tal i com està a allà al riu. 
 
A: No. 
 
D1: Que necessitem perquè aquesta aigua es pugui tornar a utilitzar? Marc. 
 
A: Rentar-la amb un aparell que tregui la brutícia i el color que té. 
 
D1: Andrea diu que és una? 
 
A: Depuradora.  
 
D1: Depuradora. Míriam, tu estàs d'acord?. Mira, esta és una imatge que va enviar un 
xiquet que vivia al costat d'una depuradora, i teniu raó, l'aigua s'ha de depurar. És a 
dir, a veure a si m'aclareixo, vosaltres m'esteu intentant dir que cada vegada que 
utilitzo l'aigua se va carregant de productes. 
 
A: Sí. 
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D1: Que molts productes jo puc vores i molts productes no puc vore’ls. M'ha sembla 
que ho vaig entenent. A veure, a aquí el riu també s'utilitza, però ho utilitza la fàbrica o 
ho utilitzen les cases o ho utilitzen els camps. 
 
As: Els camps. 
 
D1: Tu veus un poble a aquí, molt bé, però que hi ha a la imatge? 
 
As: Camps. 
 
D1: És camp. Quan l'aigua que Dani agafa per a regar este camp, travessa per sota 
terra tots estos camps i arriba a aquí, esta aigua que ha travessat trobeu que surt igual 
que quan ha entrat, o es carrega també de coses? 
 
A: Es carrega, lo que agafa de la terra. 
 
D1: Si Dani és un pagès que per ajudar les seves plantes tira abono, tira adob a les 
plantes, este adob pot ser que vagi a parar a l'aigua també? 
 
A: Sí. 
 
D1: Eh, podria ser que això passes, d'acord. I estes coses que Dani afegeix sempre es 
veuen o de vegades no es veuen.  
 
A: De vegades no es veuen. 
 
D1: De vegades no, de vegades sí. Sigui com sigui el riu fa el seu viatge i continua sent 
utilitzat, i de tant en quan el riu surt del seu llit. 
 
A: I per exemple, un poble que hi va un riu pel costat, plou molt i se... 
 
D1: I s'inunda. Aquí afortunadament si us doneu compte, no hi ha cap poble, és així, és 
un terreny natural. Atenció, de quan en quan, vàries vegades, malauradament, el riu 
troba una paret. Estes parets, jo suposo que les persones quan les toquen deuen 
pensar, home quan el riu, quan plou molt i neva molt i el riu porta molta aigua pot 
passar que s'inunden els pobles, per evitar això, si naltros poguéssim anar controlant el 
riu per parets, potser evitaríem aquestes inundacions, eh. Això es diuen 
embassaments, embassaments. Lo que no sabien potser les persones és que aquestes 
parets no només aturen l'aigua, aquestes parets també aturen altres coses que el riu 
porta. Per exemple... 
 
A: Pedres.  
 
D1: Sabeu que és no tot això que us ensenyo?. Però estes pedres no són com aquelles 
grosses que tirat jo abans al terra. 
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A: No, són diferents. 
 
D1: Que li passa en estes? 
 
A: Que estan planes. 
 
D1: La paraula és planes? 
 
A: No, arrodonides. 
 
D1: Estan menudes, estan més menudes, s'han anat fragmentant, eh. Però de totes 
maneres, quan jo les fico en aigua, que fan,.... van al fondo. I de vegades, el riu pot 
portar pedres encara més fines,com l'arena. Però esta arena quan jo la fiqui a l'aigua 
que passarà? 
 
A: Es dissol. 
 
D1: Se dissol? 
 
A: Canvia de color. 
 
A: Queda al fons.  
 
D1: Mira, mira que està fent. La llanterna qui la té?. Àlex, obre la llanterna, fica-nos la 
llum. Corre, corre, corre. Fica-la de través a veure si podem veure que passa. Mireu 
que està passant amb les partícules.  
 
A: Uala, que xuli. 
 
D1: Que fan? 
 
A: estan fent com granets. 
 
D1: Eh, se queden dalt o van caient? 
 
A: Por debajo. 
 
D1: Van caiient. Molt bé, atenció. Gràcies, Àlex. Pablo, perdó, un momentet, cuidado. 
Aquestes parets, no només aturen l'aigua, també estan aturant tot lo que vagi per on, 
per dalt o per sota? 
 
A: Per dalt.  
 
D1: Tot lo que vagi per dalt o per sota? 
 
A: Pe sota. 
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A: Per sota. 
 
D1: Per sota. I Sandra, els peixos també, tens raó xiqueta, si un peix vol passar farà 
"pom, pom, hem deixes passar", "no". I si un peix vol pujar?, farà "pom, pom, que vull 
passar", ell no, ell pobre ja pot picar a la porta que això no deixarà passar als peixos.  
A: Però pujarà l'aigua, l'aigua, l'aigua i ... 
 
D1: Però com que hi ha moltes parets, ells juguen. Si veuen que està plovent molt el 
que fan és obrir i deixar sortir l'aigua i buidar-la perquè la que vindrà nova no trenqui 
la paret, saps que vull dir?. Van jugant, van controlant-ho d'aquestes maneres, d'acord. 
Sigue com sigue, quan buidem aquestes comportes la grava, les pedres, l'arena no 
podrà sortir. 
 
A: Perquè estan a baix. 
 
D1: Perquè estan a baix i les portes estan a dalt. Llavors, que passa, que la única cosa 
que pot sortir són partícules molt fines, no sé si les veieu aquí? 
 
A: Sí són com marronetes. 
 
A: No. 
 
D1: Veus que són marrons. Això són partícules que són encara més fines, a veure si la 
trobo ara si que us demano que vigiléssiu una mica, aneu tocant, són encara més fines 
que l'arena. Ho notes? 
 
A: Sembla Cola-cao. 
 
D1: Sí, sembla Cola-cao, molt ben dit. 
 (Soroll de fons de nens, mentres s'ho passen). 
Ei, tot això, quan es mira dintre l'aigua.... 
 
A: Canvia de color. 
 
A: Uala.  
 
D1: Veieu, veieu com va quedant. Se va quedant tota tèrbola, tota bruta. Fica-li, fica-li. 
 
A: Uala. 
 
D1: Atenció, l'aigua queda tèrbola, això sí que pot passar. 
(Parlen). 
Ei, atenció, esta aigua bruta si que pot sortir per aquí. però cuidado, mireu, el riu el 
tenim ja molt a prop de casa nostra. Això és el curs últim del riu, quan el riu té més 
corrent o quan el riu té menys corrent? 
 
As: Menys. 
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D1: Té més pendent o menos pendent? 
 
A: Menos. 
 
D1: Menos pendent. I el riu arriba a el seu viatge. Eiii!  
(Els avisa perquè hi ha soroll). 
Este matí hem aparcat aquí l'autobús. Este matí hem aparcat aquí, hem sortit amb la 
barca i hem arribat fins aquí, hem parat la barca, hem trobat 4 metres de fondària, 
hem agafat aigua, hem girat cua i mos hem anat hasta aquí, hasta el mar. Hem fet la 
volta, hem agafat aigua, hem continuat, algunes persones han arribat fins aquí, i hem 
arribat fins a aquí. Mireu, quan el riu arriba a esta part, quan arriba als últims 
quilòmetres, els còdols han pogut arribar? Han pogut arribar José pel fondo estos? 
 
A: No.  
 
D1: Quin problema han tingut? 
 
A: Que no hi ha força. 
 
D1: No hi  ha força. Quin altre problema han trobat? 
 
A: Que no hi ha força suficient perquè... 
 
D1: La força ja ho hem dit. Que més els podria aturar? 
 
A: La terra.  
 
A: Una onada cap a l'altre costat. 
 
D1: Eh, eh, però quina onada puja cap a dalt? 
 
A: D'un altre vaixell.  
 
D1: però els vaixells s'emporten pedres cap a aquí i cap allà?. Això no ho acabo 
d'entendre.  
 
A: Perquè queden al fons. 
 
D1: Ah, perquè queden al fons, però que els pot ancorar al fons? Només és la força de 
l'aigua que els atura? Sandra? 
 
A: (No s’entén el que diu). 
 
D1: Per tant tu penses el mateix, el corrent, el corrent. La grava, ha pogut arribar? 
 
A: Sí.  
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D1: La grava sí, no ha quedat aturada a cap puesto? 
 
A: No.  
 
D1: L'arena. 
 
A: No.  
 
D1: Per cert, la grava per on ha arribat?. Per dalt surant, per baix portat per l'onada, 
pel mig penjant? 
 
As: Per dalt, per dalt. 
 
D1: Queda per dalt o queda pel mig o queda per a baix?. Mireu nois, com és que el riu 
no pot arrossegar pedrots però sí que pot arrossegar grava? 
 
A: Perquè són més petites i tenen menys pes.  
 
D1: Espera, aviam fem les coses bé. Ferran. 
 
A: Perquè pesen menys.  
 
D1: Ah, i és suficient. I si el corrent no és suficient per arrossegar grava, podria 
arrossegar. 
As: No, sí.  
 
D1: Podria arrossegar l'arena? 
 
As: Sí. 
 
A: Claro que sí. En la platja passa. 
 
A: Quan hi han onades passa. 
 
D1: Escolta, però tot això, les pedres, la grava, l'arena, va per dalt, va penjat pel mig o 
va tot pel fondo? 
 
As: Tot pel fondo. 
 
D1: I si hi fico una paret, podria arribar al mar?. Si jo construeixo una paret al riu, si jo 
aturo el riu, estes pedres que van pel fondo, esta grava que va pel fondo, esta arena 
que va pel fondo la podrà saltar la paret? 
 
A: No arribarà al mar, perquè al estar al fons no baixa. 
 
D1: I si hi ha alguna cosa que està per aquí penjada podrà passar? 
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A: Sí.  
 
D1: Per on? 
 
A: O sigui, és que les coses que hi han a baix s'aturen les unes a les altres, per exemple, 
la terra atura les pedres, les pedres a les fulles... 
 
D1: Però les fulles han d'estar surant. Però les pedres no queden clavades? 
(Tots comencen a parlar i no s'entén el que diuen). 
Molt bé, molt bé, ho tenim bastant clar, però aquí encara ens queda una cosa, que 
este riu quan arriba a aquí amb qui es troba? 
 
As: Amb el mar.  
 
D1: I podria ser que el mar li donés algo al riu? O només és el riu que dona coses al 
mar? M'ha semblat entendre, que vosaltres penseu que el riu al mar li dona arena, 
perquè ho ha dit ell, Dani, que de vegades troba arena als ulls. Dídac, no has dit això, 
eh? Podria arribar l'arena al riu? Podria arribar el fang al riu? 
 
A: Sí.  
 
D1: Pot arribar el fang al riu? 
 
As: Sí, sí, no.  
 
D1: Podria ser que el mar li donés algo al riu? 
 
A: Sí.  
 
D1: Que seria esta cosa? 
 
A: Color. 
 
D1: Què té el mar en abundància que li pot donar al riu? 
 
A: L'aigua. 
 
A: Sal. 
 
D1: Color, aigua, sal. Quina de les tres coses creieu que serà més fàcil de detectar? El 
color, l'aigua, la sal? 
 
As: El color.  
 
A: El color no.  
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A: Sí.  
 
A: Pues no. 
 
A: Perquè l'aigua del delta és verda. 
 
A: Por eso.  
 
D1: Este matí, per parelles heu agafat dues ampolles d'aigua, ho recordeu? 
 
As: Sí.  
 
D1: Mireu, aquí les tinc, 4, les he agafat doblades, eh, doblades. Aquí tinc unes que 
estan més apartades del mar, que és la botella 1 i 3, i unes que estan més a prop del 
mar, que és la botella 5 i... no espereu no esta bé, espereu, que m'he liat jo, espereu. 
Vale, ho he fet bé, ho he fet bé. 
 
D2: No, no. 
 
D1: Sí, n'hi ha dos que no tenen número, com hem fet 6 botelles en comptes de 8, sí, 
sí, no et preocupes. La 1 i la 2 és aigua de dalt, la 3 i la 4 aigua de baix, la primera 
vegada. La 5 i 6 aigua de dalt segona vegada i les que no tenen número aigua de baix la 
segona. A veure, aquí tinc les 4 botelles, estes són apartades del mar i estes a prop del 
mar, diferència de color? 
 
A: No.  
 
D1: El mar no li dona color diferent al riu. Diferència d'aigua? 
 
As: No.  
 
D1: I la sal? 
 
A: La sal.  
 
D1: Però claro, per a detectar la sal necessitem ... necessitem un detector de sal.  
 
A: Ah, jo, jo. 
 
D1: I jo us proposo, fent-li cas al Dídac, que el nostre detector de sal sigui el millor 
detector de sal que hi ha al món. Que és, no només nosaltres, perquè a mi hem fiquen 
una gota d'aigua a aquí i no hem detecta la sal, me la fiquen a aquí i no hem detecta la 
sal, però me la fiquen... 
 
A: El gust, el gust. 
 
A: La llengua. 
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D1: I si que hem detecta la sal, però cuidado, la llengua potser no detecta la sal a tot 
arreu. 
 
A: El paladar, el paladar.  
 
D1: Primer de res, abans d'avançar cadascú ha d'esbrinar quina part de la seva llengua 
é la que detecta millor la sal. I per fer això, ho farem de la següent manera. 
Treballarem en grups de 3 que ara ja ho faig: 1, 2, 3, Núria, Andrea i Atzia, 2, 3, 
t'ajuntes amb ells, amb els dos nois i júlia amb ells. Les tres xiquetes que hi ha a 
continuació, los 3 xicuelos Marc inclòs, i vosaltres 3 Dídac, Aleix i Àlex, eh, aneu junts, 
vatros tres. Atenció, cadascú de vatros tindrà un potet amb aigua que hem posat aigua 
d'aquesta de Font Vella, però que ara és aigua dolça, ara aquí no hi ha res de sal, per 
tant, el primer que farem sirà convertir-la en aigua salada. Per convertir-la amb aigua 
salada que farem? 
 
A: Sal, sal. 
 
D1: Afegir sal. No cal que mos excedim, de moment ficarem tots lo mateix, mitja 
cullerada de sal tots, eh. Una vegada tinguéssim l'aigua salada preparada cadascú de 
natros, cada xiquet de l'Equip de 3, agafarà dos palets, ja sé que això és per les orelles, 
però avui ho fareu servir per la llengua, eh. Dos palets, amb estes palets farem el 
següent, buscarem a la nostra llengua quina part detecta millor el sabor, el salat. Ho 
farem de la següent manera. Suco, només cal sucar, prove, i la primera cosa que 
farem, provaré sota de la llengua, sota. Llavors, sota de la llengua vol dir que jo m'he 
quedo amb la llenua ají i juco lo palet ají i poso lo palet ají i quieto, m'he quedo quieto. 
No moc per res la llengua no, no, n, només m'he toco la part de baix, punto. Quan 
acabo, glop d'aigua, per això us he portat les botelles. Segona, torno a sucar per l'altre 
part, xap, xap, suco, següent pas, el costat, ají, ají. No estic dient que feu...no, estic 
dient que toqui només el costat. Si no noteu sabor, glop d'aigua. Tercer, només la 
punta, la punta, sense fer mmmmmm, no, no, ningú pot fer mmmmmm, no perquè 
llavors no sabrem qui detecta perquè esteu babejant-ho tot, m'enteneu?. Per tant, 
primera vegada per sota, segona vegada? 
 
A: Pel costat? 
 
D1: Per sota, lateral, punta. Sota, lateral i estiradet. Podríem estar quinze dies provant, 
però només farem aquestes 3. Si en aquestes tres hi ha algú que no ha trobat el 
puesto, canvia, prova a dalt, però llavors, necessitarà una quarta part, un quart palet, 
vale. No vull que feu més malbé de dos palets. No vull una persona que en gaste 8, ni 
que en gaste 6, ni 3, 2 palets és el que tenim, vale. És molt important, si voleu fer la 
feina ben feta, és important, que cada vegada que ens fiquem e palet, que no es 
tanque la boca, ha de quedar... Enteneu, si els dits és la llengua, la primera vegada 
només toca per sota i punto, no és pot tancar la llengua. Si jo no he notat res al fer així, 
si no noto salat és que ese puesto no detecta la sal. A lo millor quan tancaràs la boca, 
faràs així i notaràs salat però és perquè ja s'ha barrejat, este no val. Glop d'aigua, 
renteu la boca, segon, al lateral, al costat, sense tancar la boca, que no noto res, glop 
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d'aigua, tercer, la punta, i si me convé i fa falta ho faig per dalt. Però mai val tancar la 
boca. Tu t'ho poses a aquí, no noto res, canvio, no noto res, canvio, no noto res, 
canvio, aquí, aquí, aquí... jo que sé, m'ho invento, eh. Vale la feina?. Bueno pues, 
atenció una persona de cada grup ve cap aquí agafa una cullereta i la sal.  
(Soroll). 
Quan les persones se'n van deixo, atenció, una segona persona de cada grup, una 
segona persona ve a buscar els palets, n'ha d'agafar 6, 2 per cadascú.  
 
(Soroll).  
 
A: Ala, aquí hay mantis.  
 
A:Mira que mantis más xula. 
 
D1: Sí, però esta mantis, aquesta (no s'entén). 
 
A: Mira, mira, has vist la pota... 
 
(Soroll de fons). 
 
D1: Jo crec que li has de ficar bitxos, sinó es morirà de gana.  
(Soroll de fons). 
A la feina nois. 
(Durant una estona hi ha només soroll de fons). 
Jo no cal que digui res perquè feu la feina, venga, espavileu-se.  
(Soroll de fons durant un minut. D1 va fent algun comentari als alumnes però no 
s’entén) 
Venga, rapidament!. 
L'aigua no és per això!, és per a tu glopejar quan acabes, quan acabes de cada tast, ara 
no. Has tastat ja una vegada?. A quina part? A sota o a la punta? 
 
A: A la punta. 
 
D1: I la punta. I la punta era la primera que havíem de fer? Quina era la primera? I 
perquè no hem feu cas i ho feu així com voleu... 
(Els alumnes van fent l'experiment). 
D1: A quina part? va apunta. 
(Es sent soroll de llengües i D1 que va comentant i donant instruccions encara que no 
s'entén bé el que diu). 
Molt bé, ei, això no és un vermut, és una cosa que ens hem de prendre en serio, no és 
un joc, eh. No vol dir que aprenguessem jugant, però no es un joc.  
Molt bé, assentem-nos tots, que vaig a fer una petita conferència. Un moment, mireu 
(se sent xivarri i no s'entén.) Faig una consulta ràpida. Nois, a partir d'ara, Dídac, ja estic 
una mica saturat, pots fer el tonto les vagades que vulgues, però estic una mica 
saturat, t'ho dic perquè ho sàpigues. Saps que vol dir saturat? 
 
A: No. 



TRANSCIPCIÓ DE L’ACTIVITAT “EL RIU” 
 

GR56 
 

 
D1: Doncs vol dir cansat. Cansat de les tonteries que fas. Jo t'agrairé que no li donis 
aquesta sal a la mantis, perquè no crec que els hi agradi la sal, vale. Si t'estimes tant els 
animals jo no els faria sofrir d'aquesta manera. Nois, ara los tres (no s'entén, hi ha 
xivarri). Que dieu, només hem dieu si o no.  
(Es sent xivarri i D1com va preguntant a cada grup si ha notat la sal a la punta, però no 
s'escolta amb claredat).  
Nois, que heu decidit? 
 
A: El costat. 
 
D1: El costat, i a sota no, eh. I la punta? tampoc, i el sobre?. La punta sí o no? Home, 
m'heu de dir si sí o si no.  
Quina part és millor per a vatros, el costat o la punta? 
 
A: El costat.  
 
D1: I el sobre?  
(A partir d'aquí per a tothom). 
Bé, atenció, han sortit de la següent manera: tinc un punt pels que diuen per sota, un 
punt. Tinc un, dos, tres, quatre, cinc, sis, pels que diuen pel costat, tinc dos pels que 
diuen la punta, i tinc tres pels qui diuen a dalt. Per tant, la part que podem tastar a 
partir d'ara i només aquella part serà el costat, només serà el costat. Molt bé, ara 
atenció, la meva pregunta és la següent. Tens una paperera per aquí? A fora?  
(Segons de soroll ambiental).  
Vale, tots els palets per favor, palets , van anant a aquí dins, palets, venga palets, els 
gots es posen a allà sobre.  
Molt bé, atenció, la nostra intenció és, la nostra intenció, ara ja pareu de botelles 
d'aigua, per favor, ja està fet el glop, que no hi hagi res a taula, ràpidament. Bé, la 
nostra intenció era esbrinar quina part de la nostra llengua servia millor com a 
detector de la sal, i hem quedat d'acord que serà la part del costat, no heu dit si un 
costat o l'altre, i per tant que suposo que tant hi fa qui sigui un costat o que sigui un 
altre, això és igual, però serà sempre la part del costat. Segona feina a fer, la meva 
pregunta és a partir de quanta sal cal ficar a l'aigua per a que la llengua funcioni com a 
detector?. Tinc que ficar segons tu quanta sal? 
 
A: Mitja cullerada? 
 
D1: Mitja cullerada. Però tu pensa quina cullerada, tu penses? 
 
A: Una cullerada. 
 
D1: Tu penses una cullerada. Dídac pensa... A: Dos cullerades. 
 
D1: Dos cullerades. Tu penses... 
 
A: Una. 
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D1: Tu penses una.  
 
A: Dos cullerades i mitja. 
 
D1: Tu dos i mitja. 
 
A: Una. 
 
D1: Una. 
 
A: Mitja. 
 
D1: Mitja. 
 
A: Dos cullerades. 
 
D1: Dos.  
 
A: Dos. 
 
D1: Dos. 
 
A: Un.  
 
D1: Un. 
 
A: Una i un quart. 
 
D1: Una i un quart. 
 
A: Una. 
 
D1: Una. 
 
A: Una i mitja. 
 
D1: Una i mitja. I tu que no has parlat. 
 
A: U i mig. 
 
D1: U i mig. Escolta... perdó Marc. 
 
A: U. 
 
D1: U. Mireu,davant d'aquest xoc, que ja és normal que ho diguéssiu perquè quanta sal 
necessiteu. Mireu, anem a fer una altre prova per a saber a partir de quanta sal, 
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quanta sal he de ficar jo a l'aigua perquè detecte la llengua aquesta sal. val. Llavors, ho 
farem de la següent forma, he preparat 7 pots, mireu, a cada un d'aquests 7 pots he 
ficat una etiqueta. En aquests pot fica 0, 0 grams i vol dir que aquí no ficarem gens de 
sal, llavors hi ficaré una aigua que estic segur que no té gens de sal que és... l'aigua 
destil·lada, llavors que al que li toqui aquest el que ha de ficar és un litro d'aigua 
destil·lada, per a saber un litro aquí té un mesurador, un mesurador que només arriba 
als 500, i pel litro ma sembla que no és prou 500.  
 
A: No.  
 
D1: Quantes vegades? 
 
A: Dos vegades. 
 
D1: Val,però com que tampoc no tinc prous mesuradors d'estos, he portat dos botelles 
de 500. Bueno, ma sembla que són dos botelles de 500, sinó ho comproveu. L'obriu, 
l'aboqueu i ho sabreu, vale. Si no arriba a 500, l'ompleneu en realitat. 
 
A: Però ho hem d'omplir tot o ... 
 
D1: Jo vull que hi hagi a aquí dintre un litre d'aigua destil·lada, vale. En aquí la rasa 
aquesta l'únic que hem de fer és posar un litro d'aigua destil·lada i quants grams de 
sal? 
 
A: 0. 
 
D1: 0. L'equip que agafe este tindrà que posar un litro d'aigua destil·lada i, cuidado 
aquí no diu ni dues cullerades ni dos grams. 
 
A: 2 grams. 
 
D1: Los que esteu més a prop... 
 
A: 2 grams. 
 
A: 0,2 grams. 
 
D1: 0,2. 
 
A: 2 grams. 
 
D1: Si fiqués 2 grams ficaria 2 i aquí fica 0,2. És com si hem diguessis dos cèntims, no 
perdó, 20 cèntims serien, 20 cèntims d'euro. Un gram seria un euro, i 2 cèntims serien 
0,2. Necessitem que no valgui ni un gram.  
 
(Es sent com ho estan pesant). 
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Mireu, no us heu d'amoïnar perquè el 0,2, com que aquí hem de treballar amb 
mesures de sal i jo no puc pesar-ho a la mà, ho hauré de pesar-ho a on? 
 
A: A la bàscula. 
 
D1: A la bàscula, vale. La única cosa és que la bàscula, claro, jo no puc posa la sal 
directament a la balança, la ficaré primer a una tableta, vale, però a aquí ja tenim un 
problema, si jo tinc 0,2 grams, que és molt poquet si ho col·loco a aquí i ho peso tot en 
realitat estic pesant 0,2 i això, per tant, a veure que feu per a que això no us afecti. 
 
A: Pesar la tableta abans. 
 
D1: Vale, sou l'equip de 3, si hi ha problemes aviseu. 
 
Per tant, aquí farem un altre. Tercer equip, ha de ficar? 
 
A: Un gram. 
 
D1: Aquest ho té fàcil, eh. Un gram, a la seva capseta. 
 
L'altre equip, ha de ficar? 
 
A: 1,7 grams. 
 
D1: 1,7, no arriba a 2. Ha de sortir a la balança 1,7. Ei, i un litro d'aigua, sempre, un litro 
d'aigua i 1,7. 
 
Un altre litro d'aigua i... 
 
A: 10 grams. 
 
D1: 10 grams. 
 
Un altre litro d'aigua i... 
 
A: 35 grams. 
 
D1: 35 grams. 
 
I un altre litro d'aigua i ... 
 
A: 74 grams. 
 
D1: 74 grams. 
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Bueno, quan jo us dic que tot està..., que tota l'aigua li fiques la sal, llavors això ho tinc 
que tapar i intentar remenar-ho una mica perquè es vagi desfent, si així, és una maraca 
això, no és un pot...eh. Molt bé, llavors 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 
 
A: perfecte. 
 
D1: Escolteu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 
 
A: Siete. 
 
D1: Són 7 equips, no.  
 
A: No, 8. 
 
D2: No som 7. 
 
D1: Vale, l'equip d'allà al fondo, veniu.  
L'altre equip, segon. 
Tercer equip. Quart equip. Number five. Número 6, equip número 6. I l'equip número 
7.  
Molt bé, escolteu, a aquí hi ha un embuts per a aquelles persones que no tenen molt 
pols i necessiten una mica d'ajut. Estan aquí per si s'han d'utilitzar, i es tornen a deixar 
a aquí. Aquí estan les aigües destil·lades, h han dos litros a cada una, i allà a terra hi ha 
una altre. Mira, ja en tenim 8. Per tant, n'hem de posar quanta d'aquesta aigua, en 
tenim 8. 
 
A: bastant. 
 
D1: No, bastant no és la paraula. 
 
A: Una. 
 
D1: Una tampoc. Quant s'ha de posar? Centilitros! 
 
A: 100. 
 
D1: No. 
 
A: Mitja. 
 
D1: Mitja què? 
 
A: Un litre. 
 
A: Mitja ampolla. 
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D1: Mitja ampolla o un litre que és el mateix, això és el que s'ha de posar, vale. Aquí hi 
han 5 mesuradors i atenció 2 ampolles que ben bé no sé quanta aigua cap. Per tant, 
algú hauria de mesurar, omplir-la, abocar-la a aquí, per veure quanta aigua és, vale. I 
així ho sabrà. Espavileu. Teniu 2 minuts per a preparar-ho, quan estigui preparat cada 
pot el vull aquí. 
(Soroll de fons mentre ho fan, es sent D1 i D2 ajudant els alumnes, durant uns 4 
minuts). 
Vale, el primer pot ja està preparat.  
(Soroll de nens de fons, van fent el procediment i D1 dona indicacions al pesar,... durant 
uns 5 minuts). 
Eh, ja en tinc tres, eh, tres. 
(Soroll de nens de fons durant uns 2 minuts). 
Vale, així que acabem mos sentem per favor. 
(Soroll de fons, i es sent algun comentari de D2 ajudant els alumnes a fer els 
procediments durant uns 7 minuts) 
Molt bé, molt bé, molt bé. 
(Soroll).  
Cada equip al seu puesto, cada equip al seu puesto, cada equip ràpidament al seu 
puesto. A cada fila fica el nom. Un nom, un altre nom i un altre nom...  
(Soroll durant un minut). 
Molt bé xiquets, per favor, les pers... mireu, jo necessitaria que estiguéssiu una mica, ja 
sé que demano molt, però us vull demanar per favor que estiguem una mica callats 
perquè fem el que hem d'acabar de fer. Tot això s'ha de muntar, i això és el problema 
que hi ha. Si ho hagués portat jo no haguéssiu après a mesurar, ni a fabricar aigua 
salada, ni altres quantitats així, eh. Ni a trobar quina és la millor part de la llengua que 
mos serveix.  
Cadascú de valtros ha de tenir una graella, se la de construir. Jo no sé si hi ha gent que 
li fa falta, com ara valtros... La teniu?. Vosaltres la teniu? 
 
A: Nosaltres, nosaltres. 
 
D1: Vosaltres us fa falta. Teniu. Cada equip n'ha de tenir una. I en aquesta graella hi ha 
d'haver: aquí el nom dels tres. Pepito, Jaimito y Luis, apuntat. Vale?. I a les columnes 
ha de ficar-se.... A les columnes començarem ficant 0 grams, després a l'altre posarem 
0,02,a la segona, a la segona columna 0,02. A la tercera columna 1 gram, 1 gram. A la 
que fa quatre 1,7. Corro massa?. No ho tens apuntat?. M'he falta esta. La que fa 5 heu 
de ficar 10. A la que fa 6, 35, i a la que fa 7, 74. Queda clar això?.  
Bueno, ara que ve?. Bueno, ara ve la faena en la qual fareu servir cadascú el seu 
detector de sal. Aquesta vegada com que hi han 7 ampolles, cadascú de naltros haurà 
d'agafar, haurà d'agafar... si els trobo... Cadascú de naltros haurà d'agafar quatre 
palets. Cadascú de naltros agafarà quatre palets. Que trobem?. Perquè el nostre 
detector funcioni hem de començar de 0 fins a 74 o comencem de 74 fins a 0? 
 
As: De 74 fins a 0. 
 
D1: És millor així? 
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A: Sí. 
 
D1: I no li donarem sabor salat a la nostra llengua si comencem ja per les coses 
salades? Perquè jo vull que també la llengua detecti quan no hi ha sal. 
 
A: Ah, vale. 
 
D1: M'enteneu?. Llavors ens anirà bé començar des del lloc on no hi ha sal, al lloc que 
hi ha més sal. Jo vull saber, lo que estic buscant, és al final de tot, el que vosaltres hem 
direu, és a partir de quina quantitat la nostra llengua detecta sal. Si és 0,02 grams ja 
detecta sal, si és 1 gram, ja se detecta la sal, si és 1,7, ja detecta la sal, si és 10, ja 
detecta la sal, no, no que és 35 llavors detecta la sal, no, no, no, és 74 que detecta la 
sal. Això és el que vull saber, vale?. I els he posat en un litre d'aigua tots, perquè 
sempre hi hagi la mateixa quantitat d'aigua. Perquè no diguèssiu que hem ficat... 
 
A: 500 i 500 és un litre. 
 
D1: 500 i 500 és un litre. Per cert les botelles de plàstic quan eren? 
 
A: 500. 
 
D1: Eren mig litro? Quantes botelles de plàstic heu hagut de posar? 
 
A: Hem posat dues vegades.... 
 
D1: Per tant mig litro. La botella de plàstic és mig litro, si hem posat dues vegades. Ah, 
heu esperat i heu utilitzat l'altre. Vale, vale. Així, ningú ha utilitzat les botelles de 
plàstic per a omplir. 
 
As: No. 
 
D1: Bueno, no passa res.  
Bueno, atenció, jo vaig a donar les quatre, i es comença per la primera. Llavors, 
escolteu. El full, el podeu deixar a aquí, i a mesura que un ho tasta, ho ve a buscar. 
Dani, el 0, dolç o salat?. Com ho marcarem si és dolç o salat?. Com ho podem marcar 
perquè ho sapiguem? 
(Parlen diversos alumnes i no s'entén). 
Posem totes les lletres o posem D o S. 
 
As: D, S.  
 
D1: D, S'entén?. Fixeu-vos que... Ei, lo tastar és aquí, eh, us enrecordeu. No fer així... És 
la llengua fa bola i al costat, això és lo tastar, eh.  
 
A: A la izquierdo o a la derecha? 
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D1: A on tu vulguis, però al costat. Llavors, si resulta que Dani tasta la primera de 0, 
tasta a aquí, i nota dolç va a la graella i on fica Dani 0,dolç, i te’n vas a fer la de 0,02, i 
després te'n vas a fer la de 1, i després te'n vas a fer la de 1,7, i cada vegada si convé, 
tastet d'aigua per rentar-te la boca. Si no teniu aigua, l'aneu a buscar a fora. Vale?  
(D1 reparteix el material als alumnes per fer l'activitat, es sent els alumnes parlar...). 
Si es dolç una D, si és salat una S. 
(Els alumnes realitzen l'activitat, D1i i D2 els hi van controlant que facin el que han de 
fer durant uns 3 minuts). 
A partir de que està salat, ja heu de glopejar aigua cada vegada per treure-us el gust de 
la sal. A partir de la primera vegada que trobeu salat, a partir d'aquell moment ja heu 
de glopejar aigua, vale? 
(Parlen els alumnes, D1 va interactuant amb ells durant uns 5 minuts). 
Molt bé, acabem ràpidament, per favor. Molt bé, molt bé, molt bé. Atenció, dits 
aixecats els xiquets i xiquets que han trobat salada la botella que tenia 0 grams de sal. 
Ningú aixeca, no?. Vale. Dits aixecats els xiquets que han trobat aigua salada, el gust 
salat quan hi havia 0,2 grams, 0,2. No? Ningú ha trobat salat?. Però aquí hi ha sal, eh. 
Molt poca, però, la boca, no ho trobat. Dits aixecats els xiquets que quan hi havia un 
gram de sal han notat gust salat. A veure, no ho veig. Quants sou? 
 
A: Dos. 
 
D1: Dos xiquets. Dos per a un gram, no?. Dos xiquets. Això que vol dir, que la majoria 
quan hi ha un gram la continua notant... dolça o salada quan hi ha un gram? 
 
As: Dolça. 
 
D1: Dolça, eh. Molt bé, ara xiquets que quan hi havia 1,7 l'han trobat salada. Aixequeu 
els dits. Ja ho podeu comptar. Ah, no sou molts. Un, dos, tres, quatre. Quatre, eh, 
només. 
 
As: No. 
 
D1: Ah, cinc, cinc. Xiquets que quan hi havien 10 grams l'han notat salada. La majoria. 
Núria no. Núria està desconnectada. Xiquets que han notat que a 35 grams l'aigua 
estava salada. Tots menys la Iris. La Iris, no?. I xiquets que els 74 ho han notat salat.  
Mireu, a veure si ho hem fet bé. Si no m'equivoco jo les quatre primeres fins aquí, heu 
trobat que aquestes 4 el sabor era dolç. I a partir d'aquí.. 
 
A: No. 
 
D1: La majoria, eh. Parlo de la majoria,eh. I a partir de 10 grams cap allà heu notat gust 
salat. Escola, a veure, això vol dir que el nostre detector serveix, o sigui, necessita més 
de 10 grams de sal per començar-lo a notar. Bueno, hi ha un salt entre 1 i 10. No sé si 
amb 5 l’haguéssim començat a notar, però amb les mesures que teníem era així. 
Escolta, una planta, no una llengua, aquàtica, on notaria la sal, quan la notaria. Com 
naltros, a partir de 10, a partir de 35, a partir de 74.. 
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A: A partir de la... 
 
D1: Com ho sabríem, com una planta m'explicarà que ha trobat sal? 
 
A: Per les arrels. 
 
D1: I les arrels que faran? 
 
A: Avisaran. 
 
D1: Per on m'avisaran? Trauran una bandera o un cartell? 
 
A: Moriran. 
 
D1: Morir. Si mort la planta... 
 
A: O estarà seca. 
 
D1: Estarà seca, per tant, es mor. Mira, una planta es mor a partir d'aquí. A partir de 
quants grams? 
 
As: de 10. 
 
D1: de 10. I un animal com ara que et diré jo, com ara... 
 
A: El pop. 
 
D1: El pop, com el pop ens diu que hi ha massa sal per a ell? 
 
A: Que no surt tinta. 
 
A: Que canvia de color. 
 
D1: O que es mor? 
 
A: O que flota? 
 
A: Un pot resistir la sal. 
 
D1: Un pop no pot resistir la sal? Un pop pot resistir la sal? Però, tant li importa que hi 
hagi poca sal com que n'hi hagi molta?. Mireu, aquesta aigua d'aquí he posat tanta sal 
com a un lloc del món, un lloc en concret, com un mar del món que té un nom 
especial. Us diré el nom del mar, i si penseu que el pop pot viure a allí, pel nom que 
té... És diu, he ficat tanta sal com la que hi ha a un lloc que es diu el Mar Mort. 
 
A: Oooooh. 
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D1:Sí es diu Mar Mort, per què es deu dir Mar Mort? 
 
A: Perquè hi ha massa sal. 
 
D1: Hi ha massa sal, i a qui afecta? 
 
A: Als animals. 
 
A: Perquè el meu pare va anar a un lloc que era el Mar Mort i podia llegir un llibre 
d'esquena al mar. 
 
D1: Això és. Això és la sal. Això és un altre història. Ara mira, aquest serà ton parell, 
imagina que aquest senyor té forma d'ampolla de vidre, imagina que és ton pare. El 
teu pare es diu? 
 
A: Miquel. 
 
D1: Miquel. I tu d'apellido et dius? 
 
A: Morente. 
 
D1: Morente. És Miquel Morente, eh?. Ara Miquel Morente mos farà de detector de la 
sal, vale?. Quan Miquel Morente estigui en un lloc amb sal que farà: surarà més o 
s'enfonsarà? 
 
A: Surarà. 
 
D1: Lo fico al que hi ha 0 grams de sal. És a dir, l'aigua destil·lada. És a dir, el fico i el 
deixo un momentet. S'enfonsa però puja, s'enfonsa, puja, s'enfonsa, puja, s'enfonsa i 
queda quiet. Ara Miquel Morente es fica en 0,02 grams de sal. Aquí hi ha tanta sal com 
aquí. Aixeca la botella. Com a l'aigua que comprem de botella, 0,02. Vaig a ficar Miquel 
Morente a allí. S'enfonsa... Miquel! (Riures). Ah, no, surt. S'enfonsa, surt, s'enfonsa, 
surt, s'enfonsa... veieu que el Miquel es queda com abans. Vale. Anem a ficar el Miquel 
en un gram de sal. Un gram de sal és la màxima quantitat de sal que pot suportar la 
planta del arròs. A partir d'un gram de sal, si hi ha un gram de sal a l'aigua, l'arrossar es 
fica una patxuxo, agafen les fulles una mica de color blanc. Això vol dir que no li va bé. 
No es mor, però no li va bé. Qui fa el Miquel Moriente en un gram?. Hola Miquel, adiós 
Miquel, hola Miquel, adiós Miquel, hola Miquel, adiós Miquel... es queda igual el 
Miquel, vale. Atenció, fico el Miquel Moriente a una aigua on hi han 1,7 grams de sal. 
Les autoritats que vetllen per la nostra salut diuen que el màxim de sal que pot haver a 
l'aigua i que no ens fa mal a naltros les persones és 1,7. Això és el màxim. Si una aigua 
té 2 ja no es pot veure, perquè faria mal al nostre cos. Això és el màxim permès, 1.7. 
Vaig a ficar el Miquel Moriene a 1,7.  
 
As: Adiós! Hola!... 
 
D1: És el mateix. Escolteu, us enrecordeu que aquestes 4 tenien sabor dolç?.  
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As: Sí.  
 
D1: Miquel Moriente ho senyala dient que està a este nivell. Ara fico el Miquel 
Moriente a l'aigua de 10 grams de sal. En 10 grams de sal, la majoria de plantes, si jo 
les poso en aigua en 10 gram de sal en cada litro, es moren. La majoria es moren. 
Llavors, ara el Miquel Moriente mos detectarà la sal? 
 
As: Sí. 
 
D1: No ho sé, vaig a provar. Fico el Miquel Moriente... Hola Miquel... No es nota molt. 
Ara anem a posar el Miquel Moriente en aigua salada. Aigua salada. Atenció fico el 
Miquel Moriente en aigua salada. 35 grams és la sal que hi ha en un litre d'aigua de 
mar. És a dir, quan tu estàs a l'aigua de mar i prens una mica d'aigua, aquell sabor que 
té asquerós és de 35 grams de sal. Fico el Miquel Moriente. 
(Passen uns segons).  
Que fa el Miquel a aquí? També s'enfonsa, us en doneu compte. Ei, fico el Miquel 
Moriente al Mar Mort, 74 grams de sal. Segons ell ara podria llegir el diari...  
(Tots els alumnes parlen a la vegada i fan comentaris).  
Se queda una mica a l'aigua. El Miquel Moriente, el nostre indicador de la sal que no és 
la llengua a quins recipients ens està dient que hi ha sal? Al número 1, al número 2, al 
numero 3, al número 4, número 5, al número 6 o al número 7? 
Aquí ha indicat que hi ha sal? 
 
As: No. 
 
D1: Aquí? 
 
As: No. 
 
D1: Aquí? 
 
As: No. 
 
D1: Aquí? 
 
As: No. 
 
D1: Aquí? 
 
As: Sí. 
 
D1: Aquí una mica. Aquí? 
 
As: Sí. 
 
D1: Aquí? 
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A: Sí. 
 
D1: Porta la botella Dídac. La número 1. Porta l'altre safata, per favor. La botella 
número 1 algú se'n enrecorda si era de apartada del mar o de prop del mar? 
 
As: De prop del mar. 
 
D1: De dalt o de sota. 
 
As: De dalt. 
 
D1: De dalt. Serà aigua dolça o aigua salada? 
 
A: Dolça. 
 
D1: La salada no ha d'estar...  
(Posen l'ampolla a l'aigua).  
Per favor, sembla més aviat l'aigua salada o l'aigua dolça? 
 
As: L'aigua dolça.  
 
D1: Doncs ja sabem que la 1 és dolça. Pots portar la número 3,perquè la 2 és igual que 
la 1, us enrecordeu. La número 3. La número 3 és aigua a prop del mar o apartada del 
mar? 
 
A: A prop. 
 
D1: A prop del mar, segur? Qui ha fet la 3 i la 4? Era a la primera parada o a la segona? 
Qui ha sigut la 3 i la 4? No pot ser que no us en enrecordeu. Qui ha fet la botella 3 i 4? 
Valtros? Era la primera vegada, apartats del mar, o a prop del mar? 
 
A: Crec que... 
 
D1: Crec no. Ho has de saber segur. 
 
A: A prop. 
 
A: No Pablo. Nosaltres no, nosaltres era la segona parada. 
 
D1: Ai, la botella 3 era la primera vegada que l'hem agafat de baix. Qui l'ha agafat 
aquesta aigua? No ho sabem? Valtros? Doncs cap allà xiquets. Era apartat del mar o a 
prop del mar? 
 
A: Apartat. 
 
D1: Com t'imagines que és aquesta aigua, dolça o salada? 
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A: Dolça. 
 
D1: Perquè està lluny del mar, potser?.  
(Posen l'ampolla).  
Eh!, això que us assembla, aquesta aigua puja com aquestes. Com seria aquesta aigua? 
 
As: Salada. 
 
D1: Esta es salada. A vore, a vore, a vore, a vore. A sis quilòmetres del mar, pel fondo, 
aigua salada.  
 
Botella número 5, qui l'ha fet el 5. Venga Dani. La 5. Esa està a prop del mar Dani, que 
trobes?, Com sirà aquesta aigua? 
 
A: Salada. 
 
D1: Salada, perquè està a prop del mar. No la de baix, la de dalt.  
(Fan la prova).  
Cuidado, que tira cap avall. Ei, Dani, ja pots canviar d'opinió. Com és aquesta aigua 
Dani? 
 
A: Dolça. 
 
D1: És dolça. Tot i que està a prop del mar, eh. És dolça. Mira que curiós. A veure 
botella número... una que no té número. Aquí tenim una barreja que qui vulgui veure 
aquesta aigua, quedarà arreglat.  
(Diversos comentaris dels alumnes). 
Escolta, tu que trobes Dani, com sirà aquesta aigua? Està a prop del mar, però està al 
fondo, l'altre a sortit dolça. 
 
A: Dolça.  
 
D1: Va doncs, venga. 
(Fan la prova).  
Oh,oh,Dani,que diries? 
 
A: Salada. 
 
D1: És salada.  
 
A vore, lo riu Ebre, és tot d'aigua dolça? 
 
As: Nooo. 
 
D1: On t'està l'aigua salada? Va per dalt o va per sota? 
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As: Per sota. 
 
D1: Pregunta:l'aigua del mar pot entrar pel riu? 
 
As: Sí (dos o tres veus). 
 
D1:Llavors, la pendent del riu com deu ser?. A 6 quilòmetres a 0 quilòmetres del mar, o 
0 quilòmetres del mar, 6 quilòmetres. Perquè pugui entrar l'aigua del mar, eh.  
 
As: Al revés. 
 
D1: Ha de ser així i el mar pujarà, entrarà a aquí el mar o ha de ser així?.  
Ha de ser així, ha de ser així, eh. Que raro que és este riu Ebre, eh. Pues demà més raro 
el trobarem, quan veureu que és lo que passa quan el riu, el mar i les persones entren 
en contacte. A veure que passa.  
Nois, us vull demanar un favor. Una persona de cada grup... escolteu-me per favor. 
Voldria que aquesta aigua l'anessiu a tirar a fora. I el indicador de la sal, el col·loquem 
dintre d'un d'estos plàstics. Vale, i ho deixareu tot damunt d'aquella taula d'allà.  
 
A: Fuera? 
 
D1: Si, a fora a l'aixeta. 
 
(xivarri dels alumnes) 
 
P1: Núria, dona-li a algú, que ho posi dintre d'una caixa. Posa'l dins d'una caixa.  
 
(Soroll de fons i s’acaba la gravació). 
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C M A A��������B A��������B A��������B B

0 1 INFORMACIÓ��PREGUNTES X

El docent pregunta als xiquets i aprofita les respostes de
forma estratègica per explicar que hi ha diversos criteris
d'agrupament, i així fer avançar l'activitat.

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

Al agrupar les respostes, l'atenció es centra en els
aspectes que tenen en comú els animals i planes, però
també explicita elements que els diferencien (domèstics
i ferèstecs, …).

D
C

T
2

Quins animals/plantes podeu trobar al voltant del poble?

1 0 TOT��PARTS X

El docent centra l'atenció en diversos elements del Delta
del Ebre (animals i plantes), i fa referència a la globalitat
del sistema quan parla del "voltant del poble ".

X

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

Aquest fragment explica que es realitzen un parell de
jocs de distenció. Per tant, l'acte educatiu consisteix en
una activitat lúdica on es busca trencar el gel i crear un
ambient lúdic i de distensió, que faciliti que els alumnes
estiguin distesos i emotivament receptius. Tanmateix, en
aquest cas també es té en compte un cert rigor i una
objectivitat a l'hora de presentar la flora i la fauna del
Delta (cada alumne té una tarja amb el nom d'un animal
o planta del Delta).

1 0 TOT��PARTS X

El docent centra l'atenció en diversos elements del Delta
del Ebre (animals i plantes), i fa referència a la globalitat
del sistema quan parla del "voltant del poble " al
presentar el joc als alumnes.

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

L'atenció es centra en els aspectes característics de
cada espècie (el que els diferencia), però prèviament
s'ha explicitat que tots tenen en comú que formen part
de la flora i la fauna del Delta.

0 1 SABER��APRENENTATGE X

En aquesta part de l'activitat el docent centra l'atenció en
esbrinar els coneixements de l'alumnat, sense
ensenya'ls hi res de nou (adonar-me del que saben )

Si coneixen l’ésser a què fa referència la tarjeta.

Que, seguint la dinàmica del joc, diguin una característica d’aquest
ésser.
Que, seguint la dinàmica del joc, manifesten si comparteixen les
característiques esmentades pels altres companys?

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X
Es centra l'atenció en els aspectes que comparteixen
diversos animals i plantes, malgrat l'heterogeneïtat de
cada espècie.

Les característiques esmentades (i d’altres) compartides o no
serveixen per agrupar o individualitzar diferents espècies d’éssers
vius.

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

Es centra l'atenció en l'aigua com a elements compartits
per tots els animals i plantes del Delta, malgrat
l'heterogeneïtat de entre espècies o subgrups.

L’element comú que tenen tots els éssers vius esmentats, a part de
poder ésser localitzats al Delta, és la seva relació amb l’aigua. 1 0 ENTITATS��RELACIONS X

Es centra l'atenció en quina es la unió, i per tant la
relació, entre els diversos éssers vius esmentats. 

En aquesta part de l'activitat el docent centra l'atenció en
esbrinar els coneixements de l'alumnat sobre la fauna i
la flora del Delta, sense ensenya'ls hi res de nou.SABER��APRENENTATGE0
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.En gran grup, un parell de jocs de distensió que, alhora, serveixen per 
presentar la flora i la fauna del Delta (cada xiquet/a té assignada una 
tarja amb el nom d’un animal o planta) i adonar-me del que saben.
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JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI

HOMOGENI��HETEROGENI

Es centra l'atenció en els criteris que permeten agrupar
(homogenitzar) l'heterogeneïtat d'animals i plantes.
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Pregunto als xiquets/es. Agrupo les respostes segons diferents criteris
(domèstics/feréstecs, aquàtics/terrestres, herbívors/carnívors...).

Hi ha diversos criteris d’agrupament, segons quina sigui la 
característica que volem ressaltar.
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1

GRADIENT

X

0

ÀMBIT
CATEGORIA

1

1
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C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA

1 0 TOT��PARTS X

Es centra l'atenció en els elements que conformen el
paisatge, però també fa referència a aquest com la
globalitat del sistema (observar elements del paisatge )

0 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X
No serveix qualsevol observació feta de forma
espontània, sinó que es guia la visió que es té de
l’entorn (segons consignes donades ).

Troba un element més vell que tu.

Podem estar segurs que ho és?

Troba alguna cosa que aquesta nit no estarà.

Localitza alguna cosa que separi.

Etc.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

Quan es pregunta Podem estar segurs que ho és? , 
l'atenció es centra en que l'afirmació anterior a aquesta
sigui el més objectiva possible, on no es tingui en
compte les apreciacions personals.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X

Quan es demana trobar alguna cosa que aquesta nit no
hi serà, es centra l'atenció tant en el moment actual
(mirem alguna cosa que ara hi és), com en moments
posteriors (aquesta nit no hi serà).

1 0 ENTITATS��RELACIONS X
Es centra l'atenció en la separació entre els elements del 
paisatge i no fa cap referència a la unió entre ells
(Localitza alguna cosa que separi ).

D
C

T
9

Anem ‘paint’ el paisatge, des d’allò que podem observar dintre del
poble al que observem des de la Torreta.

0 1 SABER��APRENENTATGE X

El docent utilitza els coneixements previs dels alumnes
sobre elements del paisatge per ensenya'ls hi el que els
hi vol ensenyar. És a dir, en aquesta part de l'activitat no
els hi explica res de nou, però al anar veient el paisatge
el "paeixen" relacionant-lo amb els seus coneixements
previs.

Fer-los fixar en els camps.

Els demano que dibuixin el que més els sorprèn.

Llegim quatre textos d’un autor local que descriu els canvis estacionals
dels arrossars.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

L'acte educatiu es centra en les sensacions i els
sentiments (en aquest cas la sorpresa, la estupefacció)
que desperten alguns elements dels camps del Delta, i
no es té en compte el rigor i l'objectivitat (Els demano
que dibuixin el que més els sorprèn ).

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

Al llegir quantre textos d'un autor local el
desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (el cicle vital dels arrossars)
mitjançant una altre disciplina (literatura). 

1 0 ESTABILITAT��CANVI X
Segons el fragment, en els textos s centra l'atenció en
els canvis estacionals dels arrossars i no es fa
referència a la seva estabilitat.

Quan es fa referència a trobar un element més vell que
l'alumne, es centra l'atenció en moments anteriors al
moment actual (quan va nèixer l'alumne i quan es va
crear l'element del paisatge) i no té en consideració el
moment actual.

X

X

No serveix qualsevol observació feta de forma
espontània, sinó que es guia la visió que es té de
l’entorn cap als camps.

D
C

T
10

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

D
C

T
8

Pugem tots junts a la Torreta. Pel camí fem parades per observar
elements del paisatge segons consignes donades.

PRESENT��PASSAT/FUTUR1

D
C

T
7

0 1

0

2



DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA

Quins animals del que hem treballat podrien viure allí?

I la gent, quins oficis creuen que té la gent que treballa allí?

Detalls concrets sobre el que volien expressar i sobre com funciona, si
és el cas.
Que expliquin a un company el que han dibuixat.

Qui està darrera els canvis que segueixen els camps?

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

La segona pregunta del fragment es centra en l'home i
les accions que realitza en els camps, que es troben al
servei de l'home.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

Quan un alumne explica a un altre el que ha dibuixat,
l'atenció es centra en les apreciacions personals de
l'alumne, tot i que en base a les característiques
objectives dels camps.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X

La última frase del fragment centra l'atenció en les
accions que possibiliten els canvis en els camps, i no es
fa cap referència a les accions que tenen lloc degut a
aquests canvis.

Què tot i dibuixar el mateix, cadascú es fixa en detalls diferents i
utilitza diverses tàctiques per a representar-ho.
No sempre dibuixem el que veiem, de vegades ens ho imaginem.

0 1 IMAGINACIÓ��REALITAT X
A la segona frase del fragment, el docent explica l'ús de
la imaginació i la seva utilitat tenint la realitat dels camps
com a referent.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

En l'última frase del fragment, l'atenció es centra en els
canvis del paisatge al llarg de les estacions, però també
es fa referència a la inmutabilitat d'una foto al paisatge
en un moment determinat.

XPOSSIBILITATS��LÍMIT

En la primera pregunta del fragment es centra l'atenció
tant en el ventall d’opcions (conjunt d'animals ue hem
treballat ) com en els condicionants del medi que
determinen que només uns quants d'aquests poden viure
als arrossars.

OBJECTIU��SUBJECTIU

L'atenció es centra en les apreciacions personals de
l'alumne, tot i que en base a les característiques
objectives dels camps (Què tot i dibuixar el mateix,
cadascú es fixa en detalls diferents i utilitza diverses
tàctiques per a representar-ho ).

X

D
C

T
11

D
C

T
12

El paisatge dels camps no és com una foto, hi ha canvis al llarg de les
estacions.

0

1

1

0

3



DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA
D

C
T

13 Cridar-los l’atenció sobre el poble.
0 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X

No serveix qualsevol observació feta de forma
espontània, sinó que es guia l'atenció dels alumnes cap
al poble.

Quins animals del que hem treballat podrien viure allí?

Com són les cases?

Els esmento noms de carrers i emplaçaments per tal que els relacionin
amb algun nexe comú (carrer arenal, casa del mar, passeig marítim,
port pesquer, club nàutic, mercat del peix...)
Quins oficis hi veuen relacionats?

Què ens suggereix la presència de tantes grues?

Els nous habitants de la Ràpita són permanents o de temporada? I al
seu poble?

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

Al preguntar sobre com són les cases, esmentar les
característiques dels carrers, i buscar oficis relacionats,
l'atenció es centra en diversos elements que formen part
de l'estructura del poble (la forma de les cases, els noms
dels carrers,…) per tal de veure com aquests elements
es relacionen amb l'activitat humana al Delta.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

En referència a la presència de les grues, l'atenció es
centra tant en les característiqeus objective d'aquest fet
en si, com en les deduccions subjectives que puguin fer
els alumnes de les seves causes/conseqüències.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

En les preguntes sobre els nous habitants de la Ràpita,
escentra l'atenció tant en l'estabilitat de la població
permanent com en els canvis que produeix el flux
d'habitants de temporada.

Concentració d’habitatges, colors clars, de cara al mar (llevant). El sol
amagant-se darrera la muntanya assenyala ponent.

Els noms dels carrers ens parlen del mar.

Pescadors, paletes i empresaris turístics, els oficis dels rapitencs.

La Ràpita d’avui és una població que viu del turisme.

D
C

T
16 Per grups. Mostro una foto antiga feta des de la Torreta.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X
Es centra l'atenció en un moment anterior a un moment
actual (quan es va fer la fotografia) i no es té en
consideració el moment actual.

D
C

T
14

En la primera pregunta del fragment es centra l'atenció
tant en el ventall d’opcions (conjunt d'animals que hem
treballat ) com en els condicionants del medi que
determinen que només uns quants d'aquests poden viure
en el poble.

POSSIBILITATS��LÍMIT X

XENTITATS��RELACIONS

Es centra l'atenció en els elements que formen part d'un
sistema (les cases, els carrers, les persones) i com
aquests elements es relacionen mitjançant el turisme o
la relació amb el mar. 

D
C

T
15

01

01
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DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA

Què surt fotografiat?

Com és el terra?

Com són les edificacions que hi surten?

Es veu gent? Què fa?

Un element que surt a la foto i no es veu a l’actualitat.

Un element que es veu a l’actualitat, però que no surt a la foto.

Un element que es veu en tot dos moments (encara que diferent)

I si no paren de venir turistes de temporada,com serà el paisatge
d’aquí uns anys?

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

En la frase: Un element que es veu en tot dos moments
(encara que diferent ), es centra l'atenció tant en
l'estabilitat del element que s'ha mantingut al llarg del
temps, com en els seus canvis (malgrat mantenir-se ha
sofert canvis).

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

Es centra l'atenció en els turistes com a elements
permeailes entre l'exterior i l'interior del sistema poble, i
no es fa cap referència a elements que no ho són (I si no 
paren de venir turistes de temporada ).

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X

Al preguntar-se com serà el paisatge d'aquí a uns anys,
es centra l'atenció en moments posteriors al moment
actual, però en base al que està succeint al poble en
l'actualitat.

Els paisatges no són fotos, canvien amb el temps.

En el cas de la Ràpita, l’arribada de turistes ha fet canviar el poble.

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

La segona frase centra l'atenció en els turistes com a
elements permeables entre l'exterior i l'interior del
sistema poble, i no es fa cap referència a elements que
no ho són.

D
C

T
19

Un joc per aprendre el funcionament dels binocles a partir de
l’observació de làmines d’aus aquàtiques.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

L'activitat educativa consisteix en una activitat lúdica(un
joc) mitjançant la qual es busca que l'alumne tingui
sensacions i emocions (s'ho passi bé, es diverteixi), per
tal de facilitar que l'alumne sigui més receptiu a
l'aprenenentatge que s'està duent a terme. En aquest
sentit, cal destacar que també es té en compte el rigor i
l'objectivitat que es requereix per aprendre com utilitzar
correctament uns binocles.

A partir de la foto del paisatge de procedència que ens han fet arribar
faig preguntes.
Em faig l’interessat. Em sorprenc…

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

L'acte educatiu es realitza principalment de forma
concreta i objectiva descrivint la foto de procedència,
però també es tenen en compte els sentiments i les
emocions que expresssa el docent per tal de fer més
interessant el desenvolupament de l'activitat.

En la primer frase l'atenció es centra en els canvis del
paisatge al llarg del temps, però també es fa referència
a com una foto del poble expressa la inmutabilitat del
paisatge en un moment determinat. La part final de la
segona frase, també centra l'atenció en com l'arrivada
de turistes ha fet canviar el poble per tal de regular la
seva presència.

X

PRESENT��PASSAT/FUTUR

Quan es fa referència a un element que surt a la foto i no
es veu a l'actiualitat i al inrevés, es centra l'atenció tant
en el moment actual com en moments anteriors.

0

INFORMACIÓ��PREGUNTES1

D
C

T
20

0

D
C

T
18

1

D
C

T
17

X1 0

ESTABILITAT��CANVI X

De la primer frase destaca que el docent fa preguntes al
alumnat, però no aporta informació.
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DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA

Com són els habitatges?
Com es guanya la vida la gent?

Quins elements geogràfics sobresurten (riu, mar...)?

Quin tipus de vegetació natural hi ha?

Quin tipus de conreus?

Quina és la fauna salvatge que hi habita?

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X
Al preguntar com es guanya la vida la gent, es centra
l'atenció en l'home i les seves accions, sense tenir en
compte el medi natural.

Si els passa com a mi que, de vegades, quan algú em parla d’alguna
cosa em ve al pensament una altra(dono un exemple).

Els demano que escriguin la primera cosa que els vingui al pensament
quan pensen amb el delta de l’Ebre.

D
C

T
23 No ens venen al pensament les mateixes coses a tots.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X
Es centra l'atenció en la subjectivitat amb que l'alumne
percep la objectivitat del Delta del Ebre.

Presento una caixa tancada. Creant cert misteri, l’obrim per uns
instants.
Els indico que pujarem un lloc elevat, una mena de balcó natural, des
d’on podrem observar, des de la distància, el paisatge d’on
procedeixen els objectes  recollits. Els demano que imaginen…

1 0 TOT��PARTS X

Es centra l'atenció tant en la globalitat com en els
objectes o parts que el conformen (el paisatge d'on
procedeixen els objectes recollits ).

0 1 IMAGINACIÓ��REALITAT X
El docent fomenta l'ús de la imaginació amb la realitat
com a referent (Els demano que imaginen… ).

Quins elements creuen que hauran posat a la caixa els companys de
la setmana passada.

Què retinguin a la memòria l’objecte que més els ha sorprès?

Quin pot ser el nexe comú entre tots ells?

Què veuran?

Quins colors predominaran?

Quines formes (geomètriques o no)?

Quins sons?

Quin tipus de paisatge serà?

0 1 INFORMACIÓ��PREGUNTES X

En la segona frase del fragment, l'acte educatiu es
centra en les sensacions i els sentiments (en aquest cas
la sorpresa, la estupefacció) que desperten alguns
elements dels camps del Delta de forma irracional, i per
tant, no es té en compte el rigor i l'objectivitat.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

En la tercera frase del fragment, es centra l'atenció en
com es relacionen els elements d'un sistema, és a dir,
quina és la seva unió, i es fa referència a aquests.

En la primera frase, l'acte educatiu es centra en
despertar emocions i sensacions al presentar la capsa
(concretament al obrir la capsa només uns segons i de
forma misteriosa, apart d'aportar un component lúdic per
se, busca crear un ambient d'intriga, d'enigma per
resoldre) i no té en compte el rigor i l'objectivitat.

En pregutnar-se sobre quins elements creuen que hi
haurà a la capsa, els colors, les formes, el tipus de
paisatge,... el docent fomenta l'ús de la imaginació amb
la realitat com a referent. Cadascú s'imagina quins
elements hi pot haver, quina forma poden tenir, quin
color,..X

TOT��PARTS

OBJECTIU��SUBJECTIU

0

01

RAÓ��EMOCIÓ0

1

1

IMAGINACIÓ��REALITAT

D
C

T
24

D
C

T
22

1

D
C

T
25

D
C

T
21

0

X

X

X

Al fixar-se en els habitatges, els elements geogràfics, la
vegetació els conreus, la fauna,… centra l'atenció en els
elements que conformen el paisatge de procedència,
però sense fer referència a aquest com a globalitat.

Es centra l'atenció en la subjectivitat amb que l'alumne
percep la objectivitat del Delta del Ebre.
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DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA

Els dic que coneixedors de la seva visita, els alumnes de l’estada de la 
setmana passada els han volgut explicar com és el Delta que ells van
conèixer.
Presento l’aigua com a nexe comú entre els diferents elements de la
caixa.
Què anem a comprovar-ho.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

En la segona frase es centra l'atenció en com es
relacionen els elements d'un sistema, quin és el seu
nexe, en aquest cas l'aigua, i es fa referència a aquests.

Els felicito per haver arribar al punt de trobada.

Comento les dificultats de la pujada, de l’ús de la brúixola, de
determinades conductes observades...

Com ha anat?

Com s’han sentit?

On s’han equivocat?

Per què ha passat?...

0 1 REGULADORA��ACREDITATIVA X

El procés educatiu es centra en el resultat que es vol
arribar (s'hi s'han equivocat o han arribat bé), però
també té en compte el procés per arribar-hi (perquè ha
passat).

Alternatives de conducta a l’hora de realitzar l’activitat, per tal d’evitar
conseqüències no desitjades.

Els recordo perquè hem pujat a la Torreta en relació a les activitats
fetes a la casa.

0 1 SABER��APRENENTATGE X

En la segona frase del fragment el docent relaciona els
coneixements previs del alumnat (fruit de les activitats
fetes a casa), amb l'aprenentatge de coneixements nous
fruit del desenvolupament de l'activitat de la Torreta.

D
C

T
30

Els demano que es fixen en el paisatge. Deixo uns segons
d’observació el més silenciosa i individual possible. 

0 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X

El procé educatiu és guiat i pautat ja que és demana que
es fixin en el paisatge, però a la vegada es crea espais
per a l'improvització, per l'adquisisció del coneixement
de forma lliure, deixant uns segons d'observació
silenciosa i individual, on cadascú fixa l'atenció en el que
vol.

D
C

T
31

Què és el que més els sorprèn?

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

L'acte educatiu es centra en les sensacions i els
sentiments (en aquest cas la sorpresa, la estupefacció)
que desperten en els alumnes alguns elements del
paisatge, sense tenir en compte el rigor i l'objectivitat.

D
C

T
32 Quins són els colors dominants?

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X
Es centra l'atenció en l'heterogeneïtat de colors
dominants dins de l'homogeneïtat d'un mateix paisatge.

D
C

T
33 La localització, l’extensió i els elements a què corresponen.

1 0 TOT��PARTS X
Es centra l'atenció en els elements que conformen el
paisatge i no esfa referència a la seva globalitat.

PRESENT��PASSAT/FUTUR

RAÓ��EMOCIÓ

La primera part d'aquest fragment es centra en els
sentiments (en aquest cas la satisfacció d'arribar i ser
felicitat) i no es té en compte el rigor i l'objectivitat.

En la primera frase es centra l'atenció en moments
anteriors al moment actual (la setmana passada), però
tenint com a referència el moment actual.

1 0

1

0

0

1

D
C

T
29

D
C

T
28

D
C

T
26

RAÓ��EMOCIÓ

0

D
C

T
27

1

POSSIBILITATS��LÍMIT

Quan el docent pregunta als alumnes "Com ha anat? ", 
"Coms'han sentit?", l'acte educatiu s'està centrant en els
sentiments dels alumnes durant la pujada, i no té en
compte el rigor i l'objectivitat.

La primera frase del fragment centra l'atenció en le
ventall d'opcions de conducta per tal d'evitar
consequències no desitjades, però no es fa referència
als condicionants del medi que el limiten.

X

X

X

X
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DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA
D

C
T

34

Que localitzen: el campanar de l’església i l’hora que assenyala el
rellotge, una barca de pesca, una musclera, un camp d’arròs, un canal,
un camí, la bassa, la vora de la bassa, el far a la punta de la Banya,
les salines.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

Es centra l'atenció en diversos elements que formen part
d'un sistema, però no es fa cap referència a quin és el
seu vincle.

D
C

T
35

Un mapa del territori observable, fet amb els cossos dels propis
xiquets i xiquetes.

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (geografia del Delta) mitjançant
altres disciplines (expressió corporal, gimnasia). 

Què cerquen la manera de representar els diversos elements
observables (les muntanyes, el poble, el mar, els camps d’arròs, la
bassa)
Per què no surt el riu al nostre mapa?

1 0 TOT��PARTS X

Es centra l'atenció en els elements que conformen el
paisatge (les muntanyes, el poble, el mar, els camps
d’arròs, la bassa) i no es fa referència a la seva
globalitat.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X
Al preguntar perquè no surt el riu al mapa, es centra
l'atenció únicament en les causes de que no surti el riu
en el mapa.

Remarco les incongruències entre el que s’observa i el que es
representa (les muntanyes, per exemple, estan darrera el poble i no
davant).

La manca d’alçada no ens dóna perspectiva suficient per veure el riu.

El telèfon. Una trucada des de la ràdio del seu poble.

Establim una roda on cadascú diu la seva.

La mestra/e, a indicació meva, classifica els mots segons facin
referència a característiques mesurables o no mesurables.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

En referència als mots que defineixen el Delta, l'atenció
es centra tant en les apreciacions objectives i
quantificables com en les subjectives no quantificables.

El presentador de ràdio (jo fent juguesca) demana a un nen que triï
una paraula per a descriure com és el paisatge del Delta observat des
de la Torreta.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

L'acte educatiu es realitza principalment de forma
concreta i objectiva descrivint el Delta però aquesta
activitat es realitza com si el docent fos un presentador
de radio de manera que afegeix un component lúdic, i
per tant, emotiu per tal de fer més interessant i atractiu
el seu desenvolupament. 

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

En referència als mots que defineixen el Delta, l'atenció
es centra tant en les apreciacions objectives i
quantificables com en les subjectives no quantificables
que poden dir els nens al descriure el Delta.

RAÓ��EMOCIÓ

Quan demana que cerquin la manera de representar, el
docent fomenta l'ús de la imaginació per tal de realitzar
l'activitat, però tenint com a referent la realitat del territori
observable.

IMAGINACIÓ��REALITAT

D
C

T
36

D
C

T
38

1

D
C

T
37

0

0

D
C

T
39

OBJECTIU��SUBJECTIU X

X

1

0 1

L'acte educatiu es realitza principalment de forma
concreta i objectiva descrivint el Delta però aquesta
activitat es realitza com una trucada a la radio de
manera que el docent afegeix un component lúdic, i per
tant, emotiu per tal de fer més interessant el seu
desenvolupament. 

X

L'atenció es centra en les incongruències degudes a la
subjectivitat de l'observació i la representació (situació
de les muntanyes, invisibilitat del riu), malgrat
l'objectivitat del paisatge.
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DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA

Que amb l’excusa del joc hem trobat una manera de poder descriure el
paisatge que observem
Que algunes de les paraules utilitzades descriuen fets objectius,
mesurables, mentre que d’altres fan referència a trets subjectius, no
mesurables. Totes dues són necessàries per copsar la globalitat del
paisatge que tenim al davant i els que tindrem els propers dies.

Presento els diferents llocs per on ens moure’m els propers dies.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

En referència als mots que defineixen el Delta, l'atenció
es centra tant en les apreciacions objectives i
quantificables com en les subjectives no quantificables, i
fins hi tot el docent expressa que les dues són
necessàries per a copsar la globalitat del paisatge.

1 0 TOT��PARTS X

En l'última frase del fragment, es centra l'atenció en llocs
concrets que es visitaran en moments posteriors de
l'estada al Delta. És a dir, es fixa l'atenció en diferents
parts o elements del paisatge del Delta. Tot i així, tal i
com s'esmenta en la frase anterior, també es fa
referència a la globalitat del paisatge.

D
C

T
41 La ‘teranyina’, a través de la qual podem comparar els elements que

podem trobar o no en el paisatge de procedència amb els que s’han
vist des de la Torreta.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X
Es centra l'atenció en les relacions entre els elements
d'un sistema (la teranyina que les uneix) i gairabé no es
fa referència a aquests.

D
C

T
42

De tot allò esmentat què és el que els xiquets del Delta anirien a
analitzar si visitessin el seu poble i què és el que venen a estudiar ells
aquí (allò que hi ha en comú o el que tenim de diferent). 0 1 HOMOGENI��HETEROGENI X

Es centra l'atenció tant en els aspectes en comú com en
les diferències que hi ha entre els elements del paisatge
del Delta i del poble de procedència dels alumnes.

Les relacions que hi ha entre tots dos paisatges i n’analitzem el valor
de cadascun. 1 0 ENTITATS��RELACIONS X

Es centra l'atenció en les unions entre els elements de
dos sistemes i no es fa referència a aquests elements.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X
Es centra l'atenció tant en els fets objectius dels dos
paisatges, com en les valoracions subjectives que se'n
puguin fer (n'analitzen el valor de cadascun) .

Un treball cooperatiu per escollir els elements que representen millor
la localitat de procedència.
Preparar tres paperets de diferent color per a cadascú i un llapis.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X
Es centra l'atenció en els elements més representatius
de la localitat de procedència i es fa unicament una
referència a aquesta com a globalitat.

RAÓ��EMOCIÓ

INDIVIDUAL��COOPERATIU

Del fragment es desprén que es realitza l'activitat
mitjançant el treball cooperatiu i no es té en consideració
el treball autònom de cada alumne.

L'acte educatiu es realitza principalment de forma
concreta i objectiva descrivint el Delta però aquesta
activitat es realitza com una trucada a la radio de
manera que el docent afegeix un component lúdic, i per
tant, emotiu per tal de fer més interessant el seu
desenvolupament i facilitar la predisposició a l'adquisició
de coneixements per part del alumnat. 

0 1

D
C

T
43

X

1 X

D
C

T
44

0

D
C

T
40
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DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA

Que cadascú triï tres objectes que representen l’essència del seu
poble. De vegades, demano que un del objectes sigui una obra
humana i els altres dos, un d’animat i un d’inert. Agrupats de tres en
tres trien per tal d’escollir-ne només tres. Fent nous agrupaments i
successives tries, el grup ha d’arribar a escollir tres únics elements
fruit dels consens.
Triarien els mateixos elements els nois i noies de La Ràpita?

1 0 INDIVIDUAL��COOPERATIU X

Es combina de forma equitativa el treball en grup i
individual en el desenvolupament de l'activitat (es
combinen les tries individuals i les col·lectives, a partir
de les individuals).

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X
Es dona la mateixa importància a la producció humana
que al medi natural (viu o inert).

Presento el ‘museu del Delta’

Agrupem els elements per àmbits (riu, mar, llacunes, arrossars...) 

Els nexes que lliguen tots aquests elements i ambients.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X
Es centra l'atenció en com es relacionen els elements
d'un sistema, quin és el seu nexe, i es fa referència a
aquests elements.

És el que ha triat l’alumnat de l’estada anterior per explicar-los com és
el Delta que ells van analitzar.
Realço el paper de l’aigua com a nexe comú.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

En la segona frase del fragment, es centra l'atenció en
com l'aigua és el nexe comú, la relació, entre els
diversos elements del sistema Delta, i no es fa cap
referència a aquests.

D
C

T
48

De vegades, en comptes de la maleta, presento un poema d’un
escriptor local que descriu el paisatge observable des de ‘La Torreta’.
El llegim.

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (la geografia del Delta)
mitjançant una altre disciplina (literatura). 

De quins elements parla? Quins són d’origen humà? Quins naturals?

Quins colors esmenta? Quines formes? Quin tipus de paisatge
descriu? (natural, urbà, agrícola, industrial).

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

Al preguntar tant si els elements són d'origien humà o
naturals com en dividir els tipus de paisatge en natrual,
urbà, agrícola i industrial, el docent dona la mateixa
importància al paisatge fruit de l'acció humana que al
medi natural.

D
C

T
50 Què cadascú pot tenir percepcions diferents. Per fer-nos la nostra cal

anar a la Torreta. 0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X
Es centra l'atenció en les apreciacions personals i no es
té en compte els trets objectius.

D
C

T
51

Plantejo una ‘cursa de colors’. Sovint, cada grup treballa només amb
un color i amb les diferents tonalitats en què es manifesta.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

L'activitat educativa es planteja com una activitat lúdica,
suggerent (cursa de colors) i per tant es busca que
l'alumne tingui sensacions i emocions (li atregui, li
motivi), però també es té en compte el rigor i
l'objectivitat que es requereix per fer una escala
proporcionada dels colors del paisatge.

D
C

T
52 Que anoten el color, la tonalitat d’acord una escala proporcionada),

l’element del paisatge que el posseeix i el tipus de paisatge al que
pertany.

1 0 TOT��PARTS X
Es centra l'atenció tant en la globalitat del paisatge com
en els elements o parts que el conformen.

En la primera frase del fragment, es centra l'atenció en
moments anteriors al moment actual (la setmana
passada), però tenint com a referència el moment actual.

1 TOT��PARTS

Es centra l'atenció en els elements que conformen el
paisatge del Delta, però sense fer referència a aquest
com a globalitat (De quins elements parla? ).

0 1

0

Cadascú tria els tres objectes que representen
l'essència del seu poble segons les seves apreciacions
personals. 

PRESENT��PASSAT/FUTUR

Es centra l'atenció en els elements que conformen les
unitats del paisatge, però també fa referència a aquestes
com a globalitat (riu, mar, arrosars, llacunes,…).

0

D
C

T
47

X

D
C

T
49

D
C

T
46

D
C

T
45

1

1

X

XTOT��PARTS

XOBJECTIU��SUBJECTIU

0
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DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA
D

C
T

53 Diferencio les unitats paisatgístiques i alguns dels elements que les
composen. 1 0 TOT��PARTS X

Es centra l'atenció tant en la globalitat de cada unitat
paiastgística com en els elements o parts que la
conformen.

D
C

T
54 Demano que, davant el paisatge, es fixen i anotin tot allò que està en

moviment. 1 0 ESTABILITAT��CANVI X
Es fixa l'atenció en els canvis observables del paisatge i
no es fa referència a la seva estabilitat.

Poden localitzar canvis visibles / perceptibles en el que observen del
paisatge?
Troben pistes de canvis passats que ens parlen del pas del temps?

Quin és l’origen dels canvis trobats (natural o antròpic)?

Quins canvis preveuen en el paisatge?

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X

En la segona frase del fragment, es centra l'atenció en
moments anteriors al moment actual, però tenint com a
referència el moment actual. I en la última frase del
fragment, es centra l'atenció en moments posteriors al
moment actual, però tenint com a referència el moment
actual.

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X
La tercera frase del fragment, dona la mateixa
importància a la producció humana que al medi natural
(viu o inert).

Que els paisatges canvien, evolucionen. Els canvis no són sempre
observables. El moviment, per exemple, pot explicar un canvi ràpid.
De vegades, però, només podem obtenir pistes de canvis, succeïts en
el passat o, fins i tot previstos per al futur, les tendències.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

En la primera frase del fragment, es centra l'atenció en
els canvis en el paisatge però a la vegada es fa
referència a la seva aparent estabilitat.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X

En la última frase del fragment, es centra l'atenció en
moments anteriors i posteriors al moment actual, però
tenint com a referència el moment actual.

Els demano facin una descripció personal del paisatge, tot descrivint
en una postal la sensació que els produeix tot el fet/vist fins ara a algú
de casa. En acabar, demano que subratllen la paraula/frase que millor
representa el que volien explicar. Les anotem.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

Es centra l'atenció en les apreciacions personals i no es
té en compte els trets objectius (descripció personal del
paisatge ).

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

La descripció es basa en les sensacions i els sentiments
que desperta el paisatge del Delta (la sensació que els
produeix tot el fet/vist fins ara) , i no es té en compte el
rigor i l'objectivitat.

Sobresurten lesimpressions i els sentiments o les descripcions
científiques i impersonals? Quins aspectes han estat els més
esmentats? Quins han quedat marginats?

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X
Es centra l'atenció en les apreciacions personals que
produeix el paisatge del Delta i no es té en compte els
trets objectius (impressions ).

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X
La descripció es basa en els sentiments que desperta el
paisatge del Delta, i no es té en compte el rigor i
l'objectivitat.

Que podem obtenir una descripció original del paisatge feta per tot el
grup.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

Al fer una descripció original del paisatge, es centra
l'atenció en les apreciacions personals que produeix el
paisatge del Delta i no es té en compte els trets
objectius.

0 1 INDIVIDUAL��COPOPERATIU X
Del fragment es desprén que es realitza l'activitat
mitjançant el treball cooperatiu i no es té en consideració
el treball autònom de cada alumne.

En la primera frase del fragment, es centra l'atenció en
els canvis en el paisatge i no es fa referència a la seva
estabilitat.

XESTABILITAT��CANVI

D
C

T
57

D
C

T
58

D
C

T
59

D
C

T
55

01

D
C

T
56
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DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA
D

C
T

60

Activitat de valoració, ‘les set errades’, on proporcionem una imatge
(text) del paisatge estudiat on s’han incorporat una sèrie d’errades que
cal descobrir. 0 1 REGULADORA��ACREDITATIVA X

El procés educatiu es centra en que l'alumnat reguli el
seu propi aprenentatge quan està buscant les set
errades, però a la vegada l'educador pot fer-se una idea
de s'hi han assolit els coneixements desitjats. 

D
C

T
61

Situats a la Torreta. En una caixa porto diversos elements que
representen les diverses funcions que juguen les zones humides (una
esponja, un filtre, un pot de cola...)

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

Es centra l'atenció en les funcions que fan les zones
humides com a resultat d'una organització determinada
per com es relacionen els seus elements.

D
C

T
62

Quina relació pot haver entre la funció que té cadascun dels elements i
les funcions de les zones humides?

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

Es centra l'atenció en les funcions que fan les zones
humides com a resultat d'una organització determinada
per com es relacionen els seus elements.

Concreto les funcions d’una zona humida com la del delta de l’Ebre:

Magatzem d’aigua, filtratge de substàncies dissoltes a l’aigua, retenció
de sediments, esmortidor de les tempestes marines, font de recursos,
etc. 

D
C

T
64 Demano que facin grups i que es fixen en els colors del paisatge i la

proporció en què es presenten, d’acord amb la superfície que ocupen
d’una quadrícula.

0 1 INDIVIDUAL��COPOPERATIU X
Del fragment es desprén que es realitza l'activitat
mitjançant el treball cooperatiu i no es té en consideració
el treball autònom de cada alumne.

D
C

T
65 Si poden diferenciar unitats paisatgístiques i estimar-ne la proporció.

1 0 TOT��PARTS X
Es centra l'atenció en les diferents parts que conformen 
el paisatge i no es fa referència a la seva globalitat.

Presento un mapa Corine de cobertura de sòl, per comparar els
resultats. 
Atenent a la flora i fauna present i al tipus d’aigua i de sòl al Delta
parlem de divuit hàbitats diferents.
Una lectura conjunta de l’escriptor local Sebastià Juan Arbó que
descriu la Ràpita del 1936, vista des de la Torreta. S’acompanya d’una
foto de l’època. A cada grup li facilito una còpia.

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (el paisatge del Delta i la seva
evolució temporal) mitjançant una altre disciplina
(literatura). 

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X
Es centra l'atenció en moments anteriors al moment
actual (el paisatge del Delta del 1936) i no té en
consideració el moment actual.

El que es manté i el que canvia.

L’origen d’aquests canvis.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X

La segona frase del fragment, centra l'atenció en les
accions que possibiliten els canvis en el paisatge del
Delta, i no fa cap referència a les accions que tenen lloc
degut a aquests canvis.

Els paisatges evolucionen i ens parlen dels interessos que tenen els
seus habitants en cada moment. 1 0 ESTABILITAT��CANVI X

Es centra l'atenció en els canvis del paisatge del Delta,
en la seva evolució, i no es fa referència a la seva
estabilitat.

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

Al fer referència al com el paisatge és el reflex dels
interessos dels seus habitants en cada moment, el
docent centra l'atenció en l'home i les seves accions
sobre el paisatge, donant a entendre que aquest es
troba al seu servei.

Es centra l'atenció en les funcions que fan les zones
humides com a resultat d'una organització determinada
per com es relacionen els seus elements.1 0

ESTABILITAT��CANVI

En la primera frase del fragment, es centra l'atenció tant
en els canvis del paisatge del Delta com en la seva
estabilitat.

X

TOT��PARTS

0

D
C

T
69

0

D
C

T
68

1

D
C

T
63

ENTITATS��RELACIONS

Es centra l'atenció en les diferents parts que conformen
el paisatge (divuit hàbitats diferents) i no es fa referència
a la seva globalitat.

D
C

T
67

1

D
C

T
66

X

X
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DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA

Per grups, presento una imatge de la nova marina que ha de construir-
se / l’article periodístic del nou camp de golf que vol fer-se. 0 1 INDIVIDUAL��COOPERATIU X

Del fragment es desprén que es realitza l'activitat
mitjançant el treball cooperatiu i no es té en consideració
el treball autònom de cada alumne.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X

Es centra l'atenció en moments posteriors al moment
actual (quan es connstrueixi la nova marina i el camp de
golf) i no té en consideració el moment actual.

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X
Es centra l'atenció en l'home i les seves accions sense
tenir en compte en cap moment el medi natural.

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (la geografia del Delta i la seva
evolució) mitjançant altres disciplines (periodisme,
fotografia). 

El que es manté i el que canvia.

L’origen d’aquests canvis.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X

La segona frase del fragment, centra l'atenció en les
accions que possibiliten els canvis en el paisatge del
Delta, i no fa cap referència a les accions que tenen lloc
degut a aquests canvis.

Els paisatges evolucionen i ens parlen dels interessos que tenen els
seus habitants en cada moment. 1 0 ESTABILITAT��CANVI X

Es centra l'atenció en els canvis del paisatge del Delta,
en la seva evolució, i no es fa referència a la seva
estabilitat.

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

Al fer referència al com el paisatge és el reflex dels
interessos dels seus habitants en cada moment, el
docent centra l'atenció en l'home i les seves accions
sobre el paisatge, donant a entendre que aquest es
troba al seu servei.

Faig grups i a cadascun li passo un mapa històric del Delta. Els
proporciono breus fragments de textos històrics que contextualitzen el
mapa.

0 1 INDIVIDUAL��COPOPERATIU X
Del fragment es desprén que es realitza l'activitat
mitjançant el treball cooperatiu i no es té en consideració
el treball autònom de cada alumne.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X
Es centra l'atenció en moments anteriors al moment
actual (corresponents als textos i plànols històrics) i no
té en consideració el moment actual.

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (la geografia del Delta i la seva
evolució) mitjançant altres disciplines (cartografia,
literatura). 

Quins elements surten als textos? 

A quins ambients fan referència?

Quina fauna i flora es descriu? 

De quines activitats econòmiques es parla?

A quina època històrica es va dibuixar el mapa?

Amb quina intenció?

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

La frase De quines activitats econòmiques parla? es
focalitza en l'home i les seves accions sobre el paisatge,
i dona a entedreque aquest es troba al seu servei.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X

Les dues últimes preguntes del fragment centren
l'atenció en moments anteriors al moment actual
(corresponents als plànols històrics) i no tenen en
consideració el moment actual.

1 TOT��PARTS0

Es centra l'atenció en els elements que conformen el
paisatge del Delta, però sense fer referència a aquest
com a globalitat.

En la primera frase del fragment, es centra l'atenció tant
en els canvis del paisatge del Delta com en la seva
estabilitat.

X

D
C

T
70

D
C

T
71

ESTABILITAT��CANVI

D
C

T
72

D
C

T
74

1 0

D
C

T
73

X
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DIARI DE CAMP TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

JUSTIFICACIÓSEGMENT SIGNIFICATIU CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIA

Els mapes són una bona manera de seguir l’evolució dels interessos
econòmics d’una època històrica concreta: el Delta saliner dels segle
XVI, el delta port comercial del XVIII, el delta arrosser del XX, el delta
espai natural i turístic del XXI.

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (la geografia del Delta i la seva
evolució) mitjançant una altre disciplina (la cartografia). 

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X

Es centra l'atenció en moments anteriors i posteriros al
moment actual (corresponents als plànols històrics) i no
té en consideració el moment actual.

D
C

T
75
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DIARI DE CAMP RIU

C M A A��������B A��������B A��������B B

Presento a ‘Cinteta’, una granota que viu al riu i que no saps mai quan
diu veritat i quan mentida. La granota presenta una sèrie d’afirmacions
sobre el riu (relacionades amb el treball que volem engegar) amb les
quals l’alumnat pot estar d’acord, en desacord o no tenir opinió i ho 
manifestarà desplaçant-se per l’espai en un sentit o en un altre o
romanent quiet.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

En aquest fragment s'explica com es realitza una activitat
que consisteix en determinar amb un cert grau
d'objectivat i rigor si una determinada afirmació sobre el
Delta del Ebre és certa o és falsa. Tanmateix, el docent
també té en compte que l'actitvitat tingui un component
lúdic (les afirmacions les diu la granota Cinteta i els
alumnes s'han desplaçar en l'espai per a respondre).
Mitjançant aquest component es busca que l'alumne
tingui sensacions i emocions (s'ho passi bé, es diverteixi),
per tal de facilitar que l'alumne sigui més receptiu a
l'aprenenentatge que s'està duent a terme. 

0 1 SABER��APRENENTATGE X

El docent centra la seva atenció en els coneixements de
l'alumnat sobre el Delta del Ebre. És a dir, a través de
com responen a les afirmacions sobre el Delta que fa, el
docent sap quins són els coneixements previs que, en
general, tenen els alumnes.

Qui està d’acord amb el que diu Cinteta? I qui creu que ens enganya?
Qui no sap què pensar?
A cada frase demano a algun xiquet o xiqueta que argumenti el seu
desacord. De vegades incito a la discussió i enfrontament d’idees
diverses.

0 1 CONSENS��CONFLICTE X

En la frase: De vegades incito a la discussió i
enfrontament d’idees diverses, el docent exposa
clarament la seva voluntat de buscar el debat i la
discussió mitjançant la posada en comú de
l'argumentació de les divergències i coincidències, i la
seva confrontació.

D
C

R
3 Al final comento la varietat de respostes a les afirmacions, la qual cosa

ens obliga a anar al riu i comprovar el que diu ‘Cinteta’. 0 1 REGULADORA��ACREDITATITIVA X

El docentbusca que els alumnes autoavaluin la seva
resposta a les afirmacions mitjançant el que faran al llarg
de la jornada.

Plantejo com ho farem per recollir aigua del riu sense, de dalt i de baix,
des de la barca estant.
Presento un joc d’observació ‘el siset del riu’.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

En la frase: Presento un joc d'observació "el siset del
riu ", el docent està donant un caire eminentment lúdic a
aquesta activitat, tant pel nom com pel fet de que es
tracta d'un joc, amb la qual cosa, es busca despertar
sensacions positives a l'alumne, que es diverteixi, i així
facilitar que sigui més receptiu a realitzar l'observació dels
elements que dels riu. És a dir, tot i que es dona més
importància al component lúdic i emotiu, la finalitat és una
activitat d'aprenentatge.

El docent pregunta al alumnat com com poden recollir
l'aigua des de la barca per tal conèixer els coneixements
del alumnat i a la vegada fer avançar l'activitat cap a
etapes posteriors.

0

D
C

R
2

1 X

CATEGORIA

0

D
C

R
1

1 SABER��APRENENTATGE

D
C

R
4

INFORMACIÓ��PREGUNTES

JUSTIFICACIÓ
GRADIENT

X

El docent pregunta als alumnes si estan o no d'acord amb
les afirmacions i a vegades vol que raonin la resposta per
tal de saber els coneixements previs que té l'alumnat
sobre el Delta del Ebre.

CODI SEGMENT SIGNIFICATIU 
ÀMBIT

1



DIARI DE CAMP RIU

Preguntes diverses per conduir la discussió sobre els avantatges i
inconvenients de diferents mètodes de prendre l’aigua, des de la botella
de plàstic a la botella de profunditat.

0 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X
El docent fa preguntes per guiar la discussió, però deixa
un petit marge a que els alumnes s'expressin i a partir
d'aquí reconduir la discussió.

0 1 CONSENS��CONFLICTE X

El docent busca el debat i la discussió mitjançant la
posada en comú de quins creuen que són els avantatges
i inconvenients dels diversos mètodes de prendre aigua. 

Com hem de treballar a dalt la barca per prendre les mostres d’aigua.
On les prendràs i qui s’encarregarà.

El funcionament i les regles de l’observació.

D
C

R
7

Prenem aigua del riu, de dalt i de baix del riu, a diferents distàncies del
mar. Incito el xoc cognitiu entre el que esperi que passi i el que passa
realment. 0 1 SABER��APRENENTATGE X

El docent vol utilitzar la confrontació entre els
coneixement previs dels alumnes (el que esperen que
passi) i el que passa, per ensenya'ls hi el que els hi vol
ensenyar.

Si l’aigua que estem a punt de treure, comparada amb l’aigua que surt
per l’aixeta, estarà més bruta o igual? Si el resultat no és l’esperat els
pregunto que passarà ara que traurem l’aigua de més profunditat.

Em pregunto com pot ser possible que l’aigua surti tant transparent, si
es veu tan bruta.

1 0 MESO��MICRO/MACRO X

En el segon paràgraf del fragment es centra l'atenció tant
en la petita massa d'aigua que recullen (micro), com en el
conjunt del sistema riu on l'aigua sembla bruta (meso).

Colem aigua del riu.

Condueixo el joc d’observació (els xiquets tenen binocles), cridant
l’atenció sobre alguns aspectes i demanant que aixequen la mà abans
d’anotar res.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

En aquest cas per com es fa referència al joc
d'observació mitjançant l'ús dels binocles, el docent es
fixa més en el rigor i l'objectivitat de l'activitat, malgrat que
com especifíca es tracta d'un joc, i per tant, té un
component lúdic i emotiu.

D
C

R
10 Si el material del que està fet la tela serviria per protegir-nos de la pluja

o si deixaria passar l’aigua. 1 0 OBERTURA��CLAUSURA X
Es centra l'atenció tant en el límit físic de la tela com en
l’intercanvi de matèria i/o energia que realitza mitjançant
la seva permeabilitat selectiva.           

Com farem per colar l’aigua del riu.

Em meravello i sorprenc del que veuen els xiquets i xiquetes.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X
El docent expressa les emocions i els sentiments que li
provoca el resultat de colar l'aigua (es meravella, es
sorpren).

Un cop desembarcats, portem els nens al lloc on han anat a parar
alguns dels materials que el riu ha portat en abundància durant molts
anys. L’arribada a aquest lloc (un sorral) es fa amb els ulls tancats.
L’alumnat explora el sorral i la platja agafant-se amb una mà a una
corda que és tibada pel conductor de l’activitat, mentre que l’altra li
serveis per palpar el que l’envolta.

Els demano que estiguin molt atents a la informació que rebran de tots
els sentits trets del de la vista.
Recollim una mostra de sorra per als tallers de la tarda. 

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X
Es centra l'atenció totalment en les sensacions i els
sentiments que els alumnes tenen al explorar el sorral
amb els ulls tancats.

D
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1 OBERTURA��CLAUSURA

0 X

X

L'activitat es dirigida totalment pel docent: la "condueix"
dient-los en que s'han de fixar i donant-los permís per dir
el que veuen.

Mitjançant les pregutnes, el docent vol utilitzar la
confrontació entre els coneixement previs dels alumnes
(el que esperen que passi) i el que passa, per ensenya'ls
hi el que els hi vol ensenyar.

Es centra l'atenció en la permeabilitat selectiva del fet de
colar l'aigua. És a dir, al colar l'aigua ens fixem tant en els
elements que traspassen (aigua i substàncies dissoltes)
com en els que no traspassen (elements no permeables,
o no dissolts).       

X

Es centra l'atenció en el flux de sorra que ha portat el riu
al mar, i per tant ha estat permeable d'un sistema a un
altre.

No serveix qualsevol forma de treballar espontània per
prendre les mostres, ni fer les observacions de qualsevol
manera, sinó que el docent dirigeix i explica com s’hauran
de fer les coses durant la jornada.

0

0 1

1
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SABER��APRENENTATGE

D
C
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1

X

0

0

D
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C
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5

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X

1 OBERTURA��CLAUSURA

D
C

R
9
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DIARI DE CAMP RIU

Les sensacions que van perceben al llarg de l’itinerari.

Que expliquen les sensacions al tacte del material que composa aquell
lloc (la sorra).
Que imaginin com serà el lloc abans de treure’s la bena.

Ens plantegem on estava abans tota aquesta sorra i com ha arribat
aquí. On serà d’aquí uns quants anys.

0 1 IMAGINACIÓ��REALITAT X
Els alumnes han d'imaginar com és el sorral sense haver-
lo vist, però tenen la informació "real" dels seus sentits
com a referent.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X

Es centra l'atenció en moments anteriors i posteriors al
actual (on estava abans la sorra i on serà d'aquí a uns
anys), però tenint com a referent el seu estat actual.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X

En la última frase es centra l'atenció en averiguar les
accions que han possibilitat que la sorra hagi arribat fins
allà, però no es fa referència a les conseqüències
d'aquest fet.

Com la sorra ha pogut arribar des del riu fins a la platja.

Que la descoberta d’aquest lloc seria molt diferent si la haguéssim fet
amb els ulls oberts.
La necessitat de tenir cura d’espais naturals com aquest.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X
La segona frase centra l'atenció en la descoberta feta
mitjançant les sensacions i els sentiments que ha
provocat als alumnes.

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

La última frase del fragment alerta sobre la necessitat de
fer un ús sostenible de la platja que que garanteixi la seva
supervivència al llarg dels anys. És a dir, el docent centra
la seva explicació en la relació d'interdependència entre
acció humana i medi natural, en el sentit que exposa que
l'acció humana afecta el medi natural.

A la tarda, al taller, deixo que proposin idees per comprovar si les
mostres d’aigua recollides tenen sal o no. 
Els plantejo que a més de saber si l’aigua és salada o no, voldria poder
‘veure-la’ per comparar quina mostra en té més i quina menys.

Observem mostres de diversos materials que provem si serveixen per
colar, amb lupa de mà, lupa binocular i microscopi.

Com farem per treure la sal de l’aigua (en cas que n’hi hagi).

Pregunto que passarà si colem l’aigua?

Tots els materials serveixen per colar?

Quina relació hi ha entre tenir forats i deixar passar l’aigua? I la sal, què
ha de passar per a què no passi?
Com és que l’aigua, un cop colada, continua tenint gust salat? 

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

Les preguntes centren l'atenció crear una barrera dins el
sistema que impedexi el pas de determinats elements, tot
i que també referència a que determinats elements
passen poden passar a través d'un colador.

Llegim una faula de Lafontaine sobre dos rucs, un carregat amb
esponges i l’altre amb sal, que van volen travessar l’Ebre, nedant.

Busquem altres mètodes per separar la sal de l’aigua.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X
En la última frase es centra l'atenció en com separar la
sal de l'aigua i no es fa cap referència a la unió entre
aquests dos elements.
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1

El docent centra la seva atenció en els coneixements
previs de l'alumnat sobre com comprovar si les mostres
d'aigua tenen sal i en cas que en tinguin com visualitzar la
quantitat de sal que tenen.

En la primera frase es centra l'atenció en com separar la
sal de l'aigua, tot i que a l'última frase es fa referència a la
unió entre ells (Com és que l’aigua, un cop colada,
continua tenint gust salat? ).

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (dissolució de la sal a l’aigua)
mitjançant altres disciplines  (literatura). 

X

X

En la primera frase es centra l'atenció en averiguar les
accions que han possibilitat que la sorra hagi arribat a la
platja, però no es fa referència a les conseqüències
d'aquest fet.

0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE

Es centra l'atenció totalment en les sensacions i els
sentiments que els alumnes tenen al explorar el sorral
amb els ulls tancats.

0 1 X

X
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RAÓ��EMOCIÓ

1

1

X

0 ENTITATS��RELACIONS

SABER��APRENENTATGE

DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR
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DIARI DE CAMP RIU

Quina relació té el que explica la faula amb el que hem vist que passa
quan hem colat l’aigua.
Si no surten idees que ens portin cap a l’evaporació, aporto idees sobre
com és que la pell te gustet salat després de prendre el bany al mar. 
Quan s’evapora l’aigua més de presa? 

Com s’eixuga més aviat la roba mullada?

0 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X

El docent dirigeix la explicació (si no surten determinades
idees, ell aporta pistes), tot i que deixa que els alumnes
s'expressin i aportin les seves idees.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X

Les dues últimes frases del fragment centren l'atenció en
averiguar les accions que han possibilitat l'evaporació de
l'aigua, però no es fa referència a les conseqüències
d'aquest fet.

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X
Hi ha un flux de sal dissolta en l'aigua del riu de tal
manera que es permeable a barreres del medi extern
com pot ser un paper de filtre.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X
Es centra l'atenció en la unió entre de la sal i l'aigua, de
manera que aquesta està dissolta a l'aigua i esdevenen
un continu.

D
C

R
20 Obtenim la sal per evaporació. Comparem les quantitats que apareixen

i mirem a quin lloc del riu n’hi més i a quin menys. 1 0 ENTITATS��RELACIONS X
Es centra l'atenció en la separació de la sal de l'aigua
mitjançant la evaporació i no es fa referència a la seva
unió.

Com són possibles aquestes diferències?

Hi ha cap semblança entre el que hem fet nosaltres i el que fan els
operaris a les salines que vam veure des de la Torreta?

0 1 INFORMACIÓ��PREGUNTES X

En la segona pregunta el docent aprofita els
coneixements que va explicar els alumnes, per tal de que
a partir de les respostes pugui fer avançar l'activitat. 

Sintetitzo les idees aportades.

Ressalto el paper del mar.

Que les salines estan situades allà on fa més calor i més aire.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

La última frase centra l'atenció en l'organtizació de les
salines. És a dir, com es relaciona amb els altres
elements per tal de realitzar de forma óptima la seva
"funció" de separar l'aigua i la sal.

Observem els grans de sorra recollits al matí, amb la lupa binocular. 

Dibuixem els grans. 

Intercanviem dibuixos. 

Cerquem criteris d’observació.

Fem una nova observació atenent als criteris triats.

Observem allò recollit al colar l’aigua del riu.

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

Es centra l'atenció a buscar criteris o característiques
comunes que comparteixin les diferents tipologies de gra
de sorra, per tal de veure les seves característiques
comunes i comparar-ho amb el que hem colat, tot i que
aquestes no siguin compartides per totes degut a la
heterogeneitat dels grans.

D
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0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR

Ja que no serveix qualsevol idea feta de forma
espontània, sinó que es guia l’explicació per ressaltar el
paper del mar. Tot i així, el docent recull de forma
sintètica totes les idees aportades pels alumnes.

0 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

1 X
En la primera pregunta el docent està preguntant sobre
les causes de les diferènces en la concetració de sal a
l'aigia del riu a diferents llocs i fondàries.

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (dissolució de la sal a l’aigua)
mitjançant altres disciplines  (literatura). 

0
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La sal està dissolta i no queda atrapada pel paper de filtre.

X

0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE
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1

X
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OBJECTIU��SUBJECTIU X

En les dues primeres frases es centra l'atenció tant en els
trets objectius que es veuen amb la lupa com en les
apreciacions subjectives que en fa cada estudiant al
interpretar-los i dibuixar-los.
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DIARI DE CAMP RIU

Com és que cadascú veu coses diferents?

En què ens podem fixar?

És arena el que embruta l’aigua del riu?

Com és que la ‘brutícia’ del riu ha quedat atrapada a la tela de la
mànega i la sal no al paper de filtre.

0 1 HOMOGENI��HETEROGENI X

La segona i tercera pregunta centren l'atenció a buscar
criteris o característiques comunes que comparteixin les
diferents tipologies de gra de sorra, per tal de veure les
seves característiques comunes i comparar-ho amb el
que hem colat, tot i que aquestes no siguin compartides
per totes degut a la heterogeneitat dels grans.

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X
Es centra l'atenció tant en els elements que són
permeables al paper de filtre (sal), com els que no
(arena).

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X
El docent a la última frase pregunta sobre les causes de
la permeabilitat selectiva del paper de filtre.

D
C

R
25 Tornem a llegir les afirmacions fetes per ‘Cinteta’ en començar la

jornada 0 1 SABER��APRENENTATGE X
El docent torna al punt de partida i així els alumnes
confronten el que sabien al matí amb el que han après
durant la jornada.

D
C

R
26 Qui està d’acord, en desacord o no sap què pensar? 

0 1 SABER��APRENENTATGE X
El docent torna a fer les mateixes afirmacions i així els
alumnes confronten el que sabien al matí amb el que han
après durant la jornada.

Busco si han tingut cap tipus de relació amb un riu i les sensacions
(positives o negatives) que van tenir. 
Després, a través, de preguntes molt concretes, tracto d’imagirar-me de
quin tipus de riu o curs del riu estant parlant

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X
Es centra l'atenció en les sensacions i sentiments que el
riu desperta en els alumnes.

0 1 SABER��APRENENTATGE X
El docent centra la seva atenció en averiguar els
coneixements de l'alumnat sobre els rius mitjançant
diverses preguntes. 

Algú s’ha banyat a un riu? Algú ha anat a pescar a un riu? Algú ha tirat
una pedra plana a un riu per veure-la rebotar? Algú ha escopit a un riu?

Era fresca l’aigua? Clara? Corria? Com era el fons? Si llençava una
pedra, podia arribar a l’altra riba?
Haguessin preferit que aquell riu no hagués portat aigua?

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X
Quan el docent pregunta si l'aigua es fresca, es centra
l'atenció en les sensacions que el riu desperta en els
alumnes.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

Quan el docent pregunta si l'aigua corria es centra
l'atenció en el moviment, en el canvi continu de l'aigua del
riu i no es fa referènci a la seva estabilitat.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

Quan el docent pregunta que haguessin preferit els
alumnes, està buscant una resposta subjectiva, en base a
les seves apreciacions personals.

1

0

0
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OBJECTIU��SUBJECTIU

Es centra l'atenció en la subjectivitat dels alumnes al
dibuixar els grans de sorra (cadascú veu coses diferents),
malgrat que es parteix d'una realitat objectiva.X1

El docent “busca” una determinada explicació a través de
determinades preguntes. Malgrat que els alumnes poden
expressar-se lliurement el docent dirigeix la conversa cap
a on vol.

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X

ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

En el primer paràgraf es centra l'atenció en l'home i les
seves accions sobre el riu i d'acord amb les preguntes,
dona la sensació que aquest es troba al servei de l'home
com a recurs alimentari i lloc d'entreteniment.

1 0
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DIARI DE CAMP RIU

Què a la gent del Delta també ens agrada que l’Ebre porti aigua.

Que el riu que avui coneixerem no s’assembla al que ells descriuen
perquè estem al seu tram baix, poc abans que arribi al mar i no al seu
curs alt. L’aigua del riu ha fet un llarg viatge i ha estat usada i
reutilitzada una i una altra vegada i el que ara trobarem n’és el resultat.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

El fragment fa referència al "viatge" de l'aigua i als seus
usos al llarg de tot el curs del riu. Per tant, el docent
destaca la idea de canvi degut a dues raons, el moviment
o canvi de posició constant de les molècules d'aigua en el
llit del riu, i els diversos canvis d'usos de l'aigua del riu al
llarg de tot el seu recorregut.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

En l'inici de la segona frase el docent centra l'explicació
en la separació, és a dir en el que difereix entre el riu
Ebre en la seva desembocadura i els rius que coneixen
els alumnes, i no fa referènia al que tenen en comú. 

1 0 TOT��PARTS X
Es centra l'atenció en les parts o trams del riu i es fa
referència a la seva globalitat. 

Amb una sèrie d’afirmacions, relacionades amb el treball posterior,
constato els preconceptes que l’alumnat té sobre el tram de riu que van
a conèixer.
Demano que s’argumentin les postures contràries.

0 1 CONSENS��CONFLICTE X

En la segona frase, el docent exposa clarament la seva
voluntat de buscar el debat i la discussió mitjançant la
posada en comú de l'argumentació de les divergències i
coincidències.

Que manifestin, amb un desplaçament, l’acord o desacord amb les
afirmacions donades.
Demano sobre el grau d’acord o desacord amb les argumentacions
donades.

0 1 SABER��APRENENTATGE X

El docent centra la seva atenció en els coneixements de
l'alumnat sobre l'Ebre. És a dir, a través de com responen
a les afirmacions el docent sap quins són els
coneixements previs que, en general, tenen els alumnes.

0 1 CONSENS��CONFLICTE X

En la segona frase, el docent exposa clarament la seva
voluntat de buscar el debat i la discussió mitjançant la
posada en comú de l'argumentació de les divergències i
coincidències.

Mantinc una posició neutral.

Finalment, plantejo la necessitat d’anar al riu per comprovar algunes de
les afirmacions. (…)

0 1 REGULADORA��ACREDITATITIVA X
El docent busca que els alumnes autoavaluin la seva
resposta a les afirmacions mitjançant el que faran al llarg
de la jornada.
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Diverses qüestions que permetin anar perfeccionant l’utillatge i veure
perquè cal que sigui aquest i no un altre. 

0 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X

El docent guia els alumnes cap a un determinat utillatge
a través de divereses preguntes. Malgrat que els alumnes
poden expressar-se lliurement el docent dirigeix la
conversa cap a on vol.
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0

0

X

En la primera frase el docent destaca els sentiments i les
emocions positives que desperta el fet de que el Ebre
porti força aigua.

1 RAÓ��EMOCIÓ

Malgrat que les afirmacions s'han de respondre amb rigor
i objectivat per part dels alumnes, el fet de respondre amb
un desplaçament senyala que el docent busca que
l'alumne s'ho passi bé, es diverteixi, i per tant, desperti
sensacions i emocions que facilitin que l'alumne sigui més
receptiu a l'aprenenentatge que s'està duent a terme. 

RAÓ��EMOCIÓ

1

D
C

R
29

El docent centra la seva atenció en els coneixements de
l'alumnat sobre l'Ebre. És a dir, a través de com responen
a les afirmacions el docent sap quins són els
coneixements previs que, en general, tenen els alumnes.

D
C

R
31

0 1

0 1 SABER��APRENENTATGE X

X

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X
En aquest de l'activitat el docent es manté neutral i per
tant, no dirigeix els alumnes en cap direcció concreta.
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DIARI DE CAMP RIU

Per equips recollim mostres d’aigua a diferents distàncies del mar i
profunditats. Colem l’aigua del riu i fem un joc d’observació. 0 1 INDIVIDUAL��COOPERATIU X

Es realitza aquesta part mitjançant el treball en grup, i no
es té en consideració el treball autònom de cada alumne.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

Al fer referència al joc d'observació es dona igual
d'importància a cadascun dels dos conceptes: tant el rigor
i l'objectivitat que ha de tenir l'onservació de diferents
elements del riu, com el component lúdic que comporta
fer aquesta observació com un joc, amb la qual cosa, es
busca despertar sensacions positives a l'alumne, que es
diverteixi, i així facilitar que sigui més receptiu a aquesta
observació.

D
C

R
35 Com serà l’aspecte de l’aigua extreta del riu en comparació amb l’aigua

que surt per l’aixeta? Si l’aigua més bruta estarà a dalt o a baix del riu? 0 1 SABER��APRENENTATGE X
El docent centra la seva atenció en les idees prèvies que
té de l'alumnat sobre com serà l'aigua que extreguin del
riu.

D
C

R
36 Descoberta sensorial del sorral (explicada en parlar de les activitats del

Cicle Mitjà) 0 1 RAÓ��EMOCIÓ X
Es centra l'atenció totalment en les sensacions i els
sentiments que els alumnes tenen al explorar el sorral
amb els ulls tancats.

Les sensacions que van perceben al llarg de l’itinerari.

Que expliquen les sensacions al tacte del material que composa aquell
lloc (la sorra).
Que imaginin com serà el lloc abans de treure’s la bena. 

Ens plantegem on estava abans tota aquesta sorra i com ha arribat
aquí. On serà d’aquí uns quants anys?

0 1 IMAGINACIÓ��REALITAT X
Els alumnes han d'imaginar com és el sorral sense haver-
lo vist, però tenen la informació "real" dels seus sentits
com a referent.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X

Es centra l'atenció en moments anteriors i posteriors al
actual (on estava abans la sorra i on serà d'aquí a uns
anys), però tenint com a referent el seu estat actual.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X

En la última frase es centra l'atenció en averiguar les
accions que han possibilitat que la sorra hagi arribat fins
allà, però no es fa referència a les conseqüències
d'aquest fet.

Com la sorra ha pogut arribar des del riu fins a la platja.

Que la descoberta d’aquest lloc seria molt diferent si la haguéssim fet
amb els ulls oberts.
La necessitat de tenir cura d’espais naturals com aquest.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X
La segona frase centra l'atenció en la descoberta feta
mitjançant les sensacions i els sentiments que ha
provocat als alumnes.

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

La última frase del fragment alerta sobre la necessitat de
fer un ús sostenible de la platja que que garanteixi la seva
supervivència al llarg dels anys. És a dir, el docent centra
la seva explicació en la relació d'interdependència entre
acció humana i medi natural, en el sentit que exposa que
l'acció humana afecta el medi natural.

A la tarda, repassem la feina feta fins ara i els itineraris seguits.
Recordem els motius pels quals hem anat al riu al matí. 
Plantegem com saber si l’aigua és dolça o salada. 

D
C

R
39

D
C

R
38

X

Es centra l'atenció totalment en les sensacions i els
sentiments que els alumnes tenen al explorar el sorral
amb els ulls tancats.

1 0 X

D
C

R
34

D
C

R
37

RAÓ��EMOCIÓ0 1

En la primera frase es centra l'atenció en averiguar les
accions que han possibilitat que la sorra hagi arribat a la
platja, però no es fa referència a les conseqüències
d'aquest fet.

0 1

MULTICAUSA��MULTIEFECTE

Es centra l'atenció en els coneixements previs que poden
tenir els alumnes sobre com averiguar si l'aigua del riu
que han recollit és dolça o salada.

SABER��APRENENTATGE X

7
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D
C

R
40 Quines experiències proposarien per comprovar-ho?

0 1 SABER��APRENENTATGE X
Es centra l'atenció en els coneixements previs que poden
tenir els alumnes sobre com averiguar si l'aigua del riu
que han recollit és dolça o salada.

D
C

R
41

Experimentem què passa en submergir un objecte en aigua de l’aixeta i
si li ocorre el mateix en submergir-lo en aigua salada.

0 1 SABER��APRENENTATGE X

El docent ensenya nous conceptes o noves experiències
a l'alumnat per tal de que donin resposta a com poden
comprovar si l'aigua es dolça o salada. Anteriorment ha
preguntat sobre els coneixements previs dels alumnes,
però això no fa variar el seu discurs.

Com ens informarà l’objecte si l’aigua és dolça o salada?

Què passarà si la quantitat de sal varia?

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X
En la segona pregunta el docent centra l'atenció en
quines són les conseqüències de de canviar la quantitat
de sal a l'aigua.

Presento el densímetre com a útil que funciona de la mateixa manera
que l’objecte anterior. 
Per equips, comprovem el grau de salinitat de cadascuna de les
mostres.
Sintetitzo els resultats. 

No hi ha un únic riu Ebre, sinó dos rius Ebre, un d’aigua dolça que corre
per la superfície, i un altre d’aigua salada que circula pel fons.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

A partir de la síntesi dels resultats obtinguts, el docent
centra l'atenció tant en l'estructura, és a dir, els elements
que conformen el riu (aigua dolça i salada) com en la
seva organització, és a dir, com es relacionen (la dolça a
la superfície i la salada al fons).

D
C

R
45

Presento tres ampolles, una plena d’aigua (representa aigua salada en
superfície i fondària), un altra plena d’oli (representa aigua dolça en
superfície i fondària) i una altra amb oli i aigua (aigua dolça sobre aigua
salada)

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (aigua dolça i salada al riu Ebre i
la seva distribució) mitjançant altres disciplines s (la física
de la densitat). 

Quina de les tres ampolles simula millor el tipus d’aigua que hem trobat
nosaltres a cadascun dels punts de mostreig?
Quins factors naturals i humans poden fer variar l’amplada de la capa
d’aigua dolça i la de l’aigua salada?

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

Es centra l'atenció en el medi natural, en aquest cas, el
riu Ebre i la seva distribució d'aigua dolça i salada, però
fent referència a com factors humans poden incidir sobre
aquesta distribució.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X

En la última pregunta es centra l'atenció en les accions
que poden causar canvis en la distribució d'aigua dolça i
salada del riu, però no fa cap referència a les possibles
conseqüències d'aquests canvis.

La nostra forma de viure té molt a veure amb la situació que hem trobat
al riu. Els factors naturals regulen la quantitat d’aigua dolça al riu, però
les activitats humanes també tenen un paper destacat. 

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

Es centra l'atenció en la relació d'interdependència entre
l'acció humana i el medi natural, ja que tal i com diu a la
primera frase, la nostra forma de viure té efectes en el riu.
Ara bé, sembla que després matisi una mica aquestas
influència de l'acció humana en el medi natural.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

Es centra l'atenció en l'estabilitat de la presència d'aigua
dolça al riu fruit de la regulació que fan els factors
naturals, però també es fa referència als canvis que
poden produir els factors humans en aquest paràmetre.

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (aigua dolça i salada al riu Ebre i
la seva distribució) mitjançant altres disciplines (la física
de la densitat). 

D
C

R
42

D
C

R
44

D
C

R
43

D
C

R
46

D
C

R
47

Abans de fer l'experiència el docent pregunta als alumnes
si saben que passarà, en base als seus coneixements
previs.

0 1

El fragment expressa el moviment del riu(és a dir, el
canvi constant de posició de les molècultes d'aigua dins
el curs del riu): el riu corre, circula.

X

Es realitza aquesta part mitjançant el treball en grup, i no
es té en consideració el treball autònom de cada alumne.

SABER��APRENENTATGE X

X

INDIVIDUAL��COOPERATIU

ESTABILITAT��CANVI

X

1 0

10
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DIARI DE CAMP RIU

El segon taller analitza què és el que ‘embruta’ l’aigua del riu fent que no
sigui transparent fins el fons. Observarem al microscopi allò recollit
després de filtrar l’aigua del riu.

Primer dibuixarem el que creiem que veurem.

Després, observarem un portaobjectes folrat amb paper mil·limetrat.
Quants quadradets, sencers, podem comptar en mirar a través de
l’ocular?

1 0 OBJECTIU��SUBJECTIU X
Ja que vincula l’objectivitat dels grans de sorra amb la
subjectivitat de cadascú.

Com és possible que l’aigua del riu, en recollir-la sigui transparent i en
canvi no podem veure el fons?
Què són aquestes partícules que hem colat a l’aigua?

Com és que tenint els mateixos microscopis, cadascú compta un
nombre diferent de quadrats sencers a través de l’ocular (...)

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

En la segona pregunta es centra l'atenció en les
partícules que nó han estat permeables, tot i que també fa 
referència a que han colat l'aigua i per tant aquesta
substància sí que ho ha estat.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

Es centra l'atenció en la subjectivitat dels alumnes a l'hora 
de graduar i utilitzar el microscopi, malgrat que es parteix
d'una mateixa realitat objectiva (tots tenen el mateix
microscopi).

Observem un trosset de la tela amb què hem colat l’aigua del riu. La
dibuixem
Observem tela de paraigua.

Serviria aquesta tela per a fer-nos un impermeable? 

I la tela de paraigua? Té forats?

És increïble que la tela de paraigua tot i tenir forats més grossos que la
tela de la mànega de colar sigui impermeable. Els demano es fixin en la
disposició de les fibres que formen totes dues teles per si això pot jugar
cap paper. 

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

Es fixa l'atenció en la permeabilitat selectiva de
determinats materials, que deixen passar unes
substàncies i altres no.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

En la última frase, el docent fa que els alumnes es fixin 
en com es relacionen les fibres de les diverses teles i 
com això té efectes en la seva "funció".

0 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X
El docent dirigeix l'atenció dels alumnes, tot i que deixa
que els alumnes s'expressin mitjaçant les respostes a les
preguntes que planteja.

D
C

R
53 Observem els grans d’arena. Ho dibuixem.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X
Es centra l'atenció tant en l'observació objectiva com en
el dibuix fruit de les apreciacions subjectives.

D
C

R
54

Són tots iguals? Com podem fer-ho per representar els diferents
components 1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

Al preguntar si tots són iguals el docent centra l'atenció en
els aspectes que tenen en comú tots els grans de sorra i
no fa cap referència al que els diferencia.

Dibuixem l’arena per saber, tot comparant, si el que hem colat és arena.
0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (caracterització de la sorra)
mitjançant altres disciplines (dibuix). 

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

El docent centra l'atenció en els aspectes que tenen en
comels grans de sorra i el elements que hem colat, però
al fer referència a la comparació, reconeix de forma
implícita que no seran exactament iguals.

MESO��MICRO/MACRO

X

D
C

R
52

Es fixa l'atenció en la permeabilitat selectiva de
determinats materials, que deixen passar unes
substàncies i altres no.

En la primera pregunta es centra l'atenció tant en el
sistema riu en conjunt on l'aigua no es transparent, com
en un sistema d'ordre inferior (mostra d'aigua de riu) on
l'aigua si és transparent.

Ja que vincula el sistema on ens trobem, la massa
d’aigua del riu amb un d’ordre inferior, que observem amb
el microscopi.

Es fixa l'atenció en la permeabilitat selectiva de
determinats materials, que deixen passar unes
substàncies i altres no.

1 0

1 0 OBERTURA��CLAUSURA

X

X

1 0

D
C

R
51

D
C

R
55

D
C

R
50

D
C

R
48

D
C

R
49

MESO��MICRO/MACRO

OBERTURA��CLAUSURA

X

0 0
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D
C

R
56 Observem grans de sal. Ho dibuixem.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X
Es centra l'atenció tant en l'observació objectiva com en
el dibuix fruit de les apreciacions subjectives.

D
C

R
57

Són tots iguals?

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

Al preguntar si tots són iguals el docent centra l'atenció en
els aspectes que tenen en comú tots els grans de sal i no
fa cap referència al que els diferencia.

Dibuixem la sal per saber, tot comparant, si el que hem colat és sal.
0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (caracterització dels grans de sal)
mitjançant altres disciplines (dibuix). 

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

El docent centra l'atenció en els aspectes que tenen en
comels grans de sorra i el elements que hem colat, però
al fer referència a la comparació, reconeix de forma
implícita que no seran exactament iguals.

Observem allò que hem colat. Ho dibuixem i comparem amb el dibuix
inicial. 0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (caracterització dels elements
colats de l'aigua del riu Ebre) mitjançant altres disciplines
(dibuix). 

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X
Al comparar el que hem colat amb els grans de sorra i
sal, ens fixem tant en els aspectes que diferencien els
diversos elements com els que tenen en comú.

D
C

R
60

És arena? És sal? És alguna cosa completament diferent?

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

Al comparar el que hem colat amb els grans de sorra i
sal, ens fixem tant en els aspectes que diferencien els
diversos elements com els que tenen en comú.

D
C

R
61

Totes les observacions anteriors, a més de fer-nos guanyar habilitat a
l’hora de fer anar el microscopi ens permeten saber si el que fa que no
veiem el fons del riu és arena o sal o alguna cosa totalment diferent.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X

Les observacions permeten averiguar les causes de la
opacitat de l'aigua de riu, però no es fa referència a les
conseqüències d'aquest fet.

D
C

R
62

Agrupem els organismes observats segons diversos criteris.  

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

Es centra l'atenció en buscar aspectes que permetin
agrupar els organismes, però reconeixent que no tots
seran iguals i faran falta diversos criteris.

D
C

R
63

Quin criteri has fet servir en cada cas? Serveix per a tots el casos?

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

Es centra l'atenció en buscar aspectes que permetin
agrupar els organismes, però reconeixent que no tots
seran iguals i faran falta diversos criteris.

Introdueixo el terme ‘plàncton.’

Els criteris triats poden ser diversos però han de servir per a poder
classificar tots els organismes.
Destaco els criteris que fan referència a la presència o absència de
color, cosa que ens porta a diferenciar el zooplàncton del fitoplàncton

0 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X
Malgrat que els alumnes poden utilitzar els criteris que
vulguin, el docent destaca un determinats criteris per tal
de dirigir l'explicació.

Diàleg socràtic per a treballar la idea que la manca de llum impossibilita
l’existència de plantes verdes arrelades al fons del riu. 0 1 INFORMACIÓ��PREGUNTES X

El docent va fent preguntes al alumnat sobre les plantes
verdes aquàtiques per tal d'orientar i fer avançar l'activitat
cap on ell vol.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X
El fragment es fixa en les causes de que no hi hagi
plantes verdes arrelades al fons del riu, però no fa cap
referència a les conseqüències.

D
C

R
66 Què necessiten les plantes verdes per viure? I les plantes verdes

aquàtiques? Troben aigua, sals minerals, aire, llum al riu? 1 0 AUTONOMIA��DEPENDÈNCIA X
Es centra l'atenció en els elements que necessiten les
plants verdes per viure i no es fa referència a la seva
autonomia.

D
C

R
67

Explicito la relació entre tots aquests factors i les proves realitzades al
llarg de la jornada.

0 1 SABER��APRENENTATGE X

El docent ultilitza els coneixements previs dels alumnes
(el que els hi ha ensenyat al llarg de la jornada tot fent les
proves), per ensenya'ls hi el que els hi vol ensenyar (la
relació a la desembocadura del riu Ebre de factors com la
llum, l'aire, les sals minerals,....).

HOMOGENI��HETEROGENI

Es centra l'atenció en buscar aspectes que permetin
agrupar els organismes, però reconeixent que no tots
seran iguals i faran falta diversos criteris.

D
C

R
65

D
C

R
58

D
C

R
59

X1 0

D
C

R
64
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Poden haver plantes verdes arrelades al fons del riu si no els arriba la
llum del sol?
Hem recollit avui alguna prova que expliqui per què les aigües del riu
són de color verd?

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X

El docent pregunta als alumnes per les causes de que
l’aigua del riu sigui de color verd, i no es fa referència a
les possibles conseqüències que pot tenir aquest fet.

L’Ebre ha de portar aigua cap al mar i ho ha de fer a ‘glopades’ o
impulsos. Aquesta és la manera natural amb què la sorra que forma les
platges pot ser transportada pel riu i arribar al mar. Aquesta és la
manera natural amb què l’aigua salada que entra pel llit del riu és
empesa pel riu una altra vegada cap al mar. Aquesta és la manera
natural a través la qual els nutrients que el riu transporta poden
alimentar la pesca a la mar de l’Ebre. 

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

Es centra l'atenció en l'estabilitat que representa pel Delta
del Ebre l'aport periòdic de sorra mitjançant el riu, com en
els canvis bruscs (glopades) que es produeixen en el riu
periòdicament de forma natural possibiliten aquest aport
de materials i nutrients, i a la vegada permenten també la
regulació de la presència d'aigua salada al riu.

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

Aquest paràgraf es focalitza en el medi natural del Delta
del Ebre, però també fa referència a l'home i com explota
aquest medi natural mitjançant la pesca.

Comparo el cabal polsant de l’Ebre amb els batecs dels nostres cors.

Simulem, a escala mundial, quina és la quantitat d’aigua caiguda al mar
i quina a sobre la terra ferma i que, per tant, formarà part del cicle de
l’aigua a través dels rius. Simulem la quantitat caiguda sobre la
península Ibèrica i la que és recollida per la conca de l’Ebre. 

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

En el segon paràgraf, el docent centra l'atenció en un
coneixement disciplinar (caracterització de la pluja que
cau al Ebre) mitjançant altres disciplines (matemàtiques,
geografia..). 

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

El segon paràgraf expressa la idea d'obertura, de
permeabilitat del sistema riu. És a dir, el riu és permeable
al flux de matèria i energia que li arriba del medi extern en
forma de pluja.

I si l’any és més humit o més eixut, en quin sentit variarà la quantitat
d’aigua recollida a la conca del riu? 1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X

Es centra l'atenció en les conseqüències per la conca del
riu de les variacions en d’humitat del clima anual, però no
es fa referència a les causes d'aquestes variacions.

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

El fragment expressa la idea d'obertura, de permeabilitat
del sistema riu. És a dir, el riu és permeable al flux de
matèria i energia que li arriba del medi extern en forma de
pluja.

0 ESTABILITAT��CANVI

Es centra l'atenció en el fet de que les plantes verdes
necessiten la llum del sol per viure i no es fa referència a
la seva autonomia.

Es centra l'atenció en el cabal polsant del Ebre, que com
el batec del cor, els seus canvis bruscs possibiliten l'aport
de materials i nutrients que permenten l'estabilitat del
sistema.

XAUTONOMIA��DEPENDÈNCIA

1

1 0

D
C

R
71

D
C

R
70

D
C

R
68

X

D
C

R
69
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Que la irregularitat de les precipitacions del nostre clima (líquides o
sòlides) són la causa d’aquest ‘batec’ del riu.
Sigui com sigui, les precipitacions són recollides pel riu i, abans
d’arribar al mar, el cabal mesurat per darrera vegada a Tortosa.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X
Es centra l'atenció en quina és la causa del batec del riu, i
no en aquest fragment no fa referència a les
conseqüències.

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

El fragment expressa la idea d'obertura, de permeabilitat
del sistema riu. És a dir, el riu és permeable al flux de
matèria i energia que li arriba del medi extern en forma de
pluja.

D
C

R
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Unes ampolles de plàstic simulen els diversos cabals que el riu pot
portar al seu pas per Tortosa: màxims (riuades històriques) i mínims
(sequeres històriques), sèries mensuals...

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (cabal del riu Ebre) mitjançant
altres disciplines (dibuix). 

D
C

R
74 Insisteixo en la irregularitat del cabal del riu, anual i interanual.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X
Es centra l'atenció en els canvis en el cabal del riu al llarg
del any i entre diversos anys.

D
C
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75 Una ampolla de plàstic simula el cabal mitjà del riu al seu pas per

Tortosa. 0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X
Ja que per ensenyar un coneixement disciplinar (cabal del
riu Ebre) vincula altres disciplines (representació visual,
modelització, proporcions). 

Com s’imaginen s’ha aconseguit ‘regular’ el riu.
0 1 IMAGINACIÓ��REALITAT X

Els alumnes han d'imaginar com s'ha regulat el riu, però
partint de la realitat que han vist durant el dia i el que els
hi ha explicat el docent.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X
Es centra l'atenció en com s'ha regulat el cabal del riu per
tal de que garantir la seva estabilitat.

D
C

R
77 Per evitar els efectes negatius del règim hidrològic del riu, aquest s’ha

regulat. 1 0 ESTABILITAT��CANVI X
Es centra l'atenció en com s'ha regulat el cabal del riu per
tal de que garantir la seva estabilitat.

Amb ampolles de plàstic, comparem la variació del cabal mitjà al seu
pas per Tortosa en els darrers 40 anys.
Mostro un gràfic on es superposa el cabal del riu al llarg de diverses
dècades

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X
En aquests fragment es centra l'atenció en moments
anterioris al actual (els darrers 40 anys) i no es fa
referència al moment actual.

Quines activitats humanes demanen extreure aigua del riu? 

Què ens diu el gràfic respecte a la variabilitat del cabal? ¿Quines
conseqüències podem preveure respecte al transport de sorra, l’entrada
d’aigua salada pel llit del riu i l’aportació de nutrients al mar?

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

El fragment expressa la idea d'obertura, de permeabilitat
del sistema riu. És a dir, el riu és permeable al flux de
matèria i energia que li arriba del medi extern ja sigui
aigua de mar que entra al riu o nutrients que són alliberats
del riu al mar.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X
Es aquest fragment es pregunta per les conseqüències
de determinats fenomens, però no es fa referència a les
seves causes.

Ja que per ensenyar un coneixement disciplinar (cabal del
riu Ebre) vincula altres disciplines (representació visual,
modelització, proporcions). 

ESTABILITAT��CANVI

D
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1

X

DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR

En la primera frase es centra l'atenció en com la
irregularitat, i per tant, el canvi, possibiltat aquest "batec"
que manté l'estabilitat i la perdurabilitat del Delta del Ebre.

Es centra l'atenció en les activitats humanes, però en
referència al medi. Concretament es fixa en les activitats
humanes que extreuen aigua del riu.ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC

X

0 X

D
C

R
79

1 0

1 0

12



DIARI DE CAMP RIU

La nostra forma de viure actual consumeix l’aigua regulada del riu. 

Ressalto el pes de l’agricultura.

Tot plegat ha contribuït a què els impulsos del riu hagin disminuït
progressivament, fins arribar a la ‘canalització’ del riu.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

Es fixa en els implusos dels riu, en com canvia,
tanmateix, també fa referència a com l'acció humana l'ha
"estabilitzant" d'una forma artificial i possiblement no
beneficiosa pel ecosistema Delta del Ebre en general.

D
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Presento l’utillatge, fem equips, determinem feines: recollida de
mostres, mesura de la densitat, de temperatura, oxigen, conductivitat,
transparència, zona fòtica, filtratge de l’aigua i registre de les mesures
fetes. 

0 1 INDIVIDUAL��COOPERATIU X

Segons aquest fragment, realitzen les diverses de forma
cooperativa mitjançant el treball en equip.

¿Quines variacions de densitat, temperatura, quantitat d’oxigen dissolt,
presència de sals minerals dissoltes i transparència de l’aigua
preveuen, en funció de la proximitat o llunyania al mar de la mostra
d’aigua agafada? I en relació a la profunditat de la mostra?

¿Quins factors creuen que influeixen sobre un paràmetre determinat,
fent que el seu valor  sigui més o menys elevat?

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X

Es aquest fragment es pregunta per les causes de la
variació de determinats factors, però no es fa referència a
les conseqüències d'aquestes variacions.

Avui farem una radiografia de l’estat de les aigües del riu. Prendrem
mostres a diferents punts i analitzarem aquelles característiques de
l’aigua que més es relacionen amb el transport de sorra, amb la
presència d’aigua salada i de nutrients al riu. A més, plantejarem
tendències i possibles situacions de futur per preveure quin pot ser el
comportament del riu lligat al nostre estil de vida. 

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

El fragment expressa la idea del dinamisme del riu, que
es mou icanvia constantment la seva composició,
transportant sorra, nutrients,....

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X
La última frase del fragment es centra en moments
posteriors al actual, tot i que basant-se en la situació
actual.

0 1 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

En la última frase el docent centra l'atenció en la relació
d'interdependència entre l'acció humana i el medi natural,
ja que diu que el comportament del riu està lligat al nostre
estil de vida.
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SABER��APRENENTATGE

ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

X

El docent centra l'atenció en averiguar els coneixements
previs dels alumnes sobre el que averiguaran al llarg de
la jornada del riu, i de moment no els hi ensenya res de
nou

Es centra l'atenció en les activitats humanes, però en
referència al medi. Concretament es fixa en les activitats
humanes que extreuen aigua del riu.
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DIARI DE CAMP RIU

A la tarda, a partir de les dades recollides, un grup reduït construirà un
excel  i dibuixarà els gràfics oportuns.
La resta de gent treballa a partir del material sòlid obtingut en filtrar
l’aigua del riu per determinar si es tracta de sediments: observació del
paper mil·limetrat, la tela que s’ha fet servir per filtrar, grans de sorra i
una gota del producte obtingut en filtrar. 
A partir d’una clau dicotòmica classifiquem els organismes observats:
clorofícies, diatomees, rotífers, crustacis, dinofícies...

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X
El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (cabal del riu Ebre) mitjançant
altres disciplines (gràfic i taules). 

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

Ess centra l'atenció en les partícules que nó han estat
permeables, tot i que també fa referència a que han colat
l'aigua i per tant aquesta substància sí que ho ha estat.

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X
Es centra l'atenció en el que diferencia els organismes
observats per tal de caracteritzar-los mitjançant la clau
dicotòmica.

Analitzem els gràfics resultats, per comprovar les nostres suposicions
inicials i per a caracteritzar el riu, el dia d’avui. 
Presento gràfics elaborats en anteriors ocasions per altres alumnes. 

Relacionem les dades amb els diferents cabals del riu.

Mostro el ‘calendari de la sal’ present a les aigües del riu, en el seu tram
final, el qual ha passat de tres a nou mesos amb la regulació i l’augment
del consum d’aigua. 
Un gràfic es mostra la progressiva reducció del cabal aportat pel riu i
establim tendències pel que fa a la presència de sal al riu. 

0 1 REGULADORA��ACREDITATITIVA X

Els alumnes realitzen una avaluació reguladora, ja que
autoavaluen i autoregulen els seus coneixements
comprovant si les seves suposicions inicials eren o no
certes.

1 0 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X

El "relacionem" d'aquest paràgraf dona a entendre que ni
el procés educatiu és lliure, ni totalment pautat, sinó que
els alumnes proposen i el docent guia les seves
respostes. És un procés conjunt. 

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

Quan es fa referència al "calendari de la sal" i la seva
relació amb el consum d'aigua per part del l'home,
l'atenció es centra en la relació d'interdependència entre
l'acció humana i el medi natural.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X
Es centra l'atenció en els canvis en el cabal del riu, però
també es fa referència en com aquests posen en perill la
seva estabilitat.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X
La última frase del fragment es centra en moments
posteriors al actual (tendències), tot i que basant-se en la
situació actual.
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DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR

0 INDIVIDUAL��COOPERATIU1 X

X

Els alumnes realitzen diverses tasques de forma
cooperativa, es a dir mitjançant el treball en grup.

0 1

El desenvolupament del procés educatiu es centra en un
coneixement disciplinar (cabal del riu Ebre) mitjançant
altres disciplines (gràfic i taules). 
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DIARI DE CAMP RIU

Preguntes relacionades amb la interpretació dels gràfics i la possible
relació entre els valors observats i els factors que presumiblement els
afecten. 
De quina manera les activitats humanes poden afectar en un sentit o en
un altre sobre els paràmetres mesurats.

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X
Es centra l'atenció en l'home i les seves accions, però en
relació al medi natural, concretament al riu Ebre.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X
La segona frase pregunta sobre quines són les
conseqüències de l'activitat humana sobre el riu Ebre,
però no fa  cap referència a les causes.

Un riu polsant és la manera més fàcil i natural que la sorra arribi al mar,
l’aigua salada sigui empesa del fons del riu i que els nutrients que el riu
transporta arribin a zones fondes de la mar de l’Ebre. 

Les tendències observades van lligades al manteniment del nostre estil
de vida actual.

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

En la última frase el docent centra l'atenció en la relació
d'interdependència entre l'acció humana i el medi natural,
ja que diu que el comporatment del riu està lligat al nostre
estil de vida.

1 XRIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

X0 ESTABILITAT��CANVI

0

Es entra l'atenció tant en el canvi (règim polsant) com en
l'estabiliat que aquest representa per a la supervivència
del riu.

El procés educatiu és guiat i pautat (el docent fa unes
preguntes determinades per guiar els alumnes cap a on
vol) però a la vegada crea espais per l'improvització (els
alumnes poden contestar el que vulguin i aportar les
seves idees…).
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GRAVACIÓ TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

El docent del CdA rep als alumnes i els hi diu que en primer lloc faran
un parell d'activitats de presentació.
D1:Molt bé, llavors veureu jo el que faig amb la vostra companyera, i tu
veient lo que faig amb ella ho repeteixes amb mi, i tu veient lo que ella
fa amb mi, ho repeteixes amb ella, i tu veient lo que ell fa amb ella, ho
repeteixes amb ell, i així successivament. Ben ràpid, eh. 

Un momentet, primer m’informo. (S’informa del nom de l’alumna)

Bueno, us diré que ella es diu Núria i li pica la orella, jo hem dic Emili, i
hem pica el nas.
A: Ell es diu Emilio i li pica el nas. Jo sóc Júlia i hem pica el peu

El joc continua de forma similar amb la totalitat dels alumnes.

D1: Ella és la Núria, i deu ser metgessa, perquè li pica l’esternon, jo
hem dic Emilio i ....

Llavors, gràcies per a ser ràpids, el que m’agradaria és que amb el que
fem ara fóssim encara una mica més ràpids. Mireu, farem també una
activitat de coneixença, no dels noms, perquè els noms ja els
coneixem, però és una activitat de conèixer una mica natros, quines
aficions tenim, que nos agrada, la nostra família, si tenim germans, si
no tenim germans, si tenim periquito.

G
T
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Mireu bé, es tracta del següent, jo trec una cadira, perquè ara sobra
una cadira. Jo hem quedo al mig, jo hem tornaré a presentar, diré el
meu nom, per si hi ha algun desmemoriat que no hem coneix, diré el
meu nom i diré alguna característica que jo tinc. Llavors, totes aquelles
persones que també tenen aquella característica, han de canviar la
cadira, i jo aprofitaré per a prendre la cadira d’un. I com que heu vist
que fa falta una cadira, algú es quedarà sense. Vale?. Aquesta
persona, és la que continua el joc. Se presentarà aquella persona i
tornarà a dir una altre característica. Podria dir una característica que
tots la compartim. Si passes això, tots a canviar de cadira. Ajudarem a
ella, ajudarem a l’Esteve, perquè pugui dir així quines característiques
que té. 

1 0
HOMOGENI��HETEROGENI

X

Com es desprén de l'explicació del docent, el
desenvolupament del joc centra l'atenció en els diversos
aspectes que comparteixen alguns o tots els alumnes
(totes aquelles persones que també tenen aquella
característica, han de canviar la cadira ),i en canvi, no es
fixa en que els diferencia.

Molt bé, us diré que hem dic Emilio i sóc un home. 
No ho havia dit, però no pot seure més d’un a la mateixa cadira.
Atenció que ens diu una característica:
A: Jo hem dic Fernando i tinc cabell.

Continua la dinàmica del joc.

D1: Anem a fer una cosa, anem a no mirar d’utilitzar la paraula
m’agrada i no m’agrada, si no a intentar explicar coses del lloc on
vivim, per exemple. Poden ser altres coses, però ja no utilitzem més el
m’agrada, no m’agrada. Sinó, on visc, qui viu amb mi, que menjo, que
no menjo, aquestes coses, vale?
A: Sóc Dídac i visc a Vilafortuny.

Continua el joc.

D1: Vale, jo sóc Emilio i tallo el joc aquí. 

G
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(...) Llavors, jo m’agradaria que coneguéssiu coses del Delta del Ebre.
Alguns heu estat alguna vegada al Delta del Ebre. Doncs, mireu, els 
xiquets que van vindre la setmana passada, eren una mica més grans
que vatros, i els hi vaig demanar que hem fessin un favor. Els hi vaig
explicar que avui veníeu vatros, que éreu xiquets de Cicle Mitjà, de
Cambrils. Van estar aquí tres dies, i abans de marxar, els hi vaig dir,
feu-me un favor, mireu venen uns xiquets de Cambrils, i jo els hi volia
explicar com és el Delta del Ebre, però no sé si me’n sortiré, perquè
com que jo sóc gran, no sé si els xiquets, el que jo diré ho entendran o
no ho entendran i vaig demanar-los que per favor us deixessin explicat
ells a vatros com és el Delta del Ebre.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X

Es centra l'atenció en el passat ja que explica una
situació de la setmana anterior, però connectant-ho amb
el present ja que el que explica concretament és que va
demanar als alumnes de la setmana anterior que
deixessin explicat d'alguna manera que és el Delta del
Ebre per a ells, per tal de que els alumnes d'estades
posteriors (és a dir, del present) ho poguessin entendre.

CODI
G

T
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ÀMBIT
JUSTIFICACIÓ

RAÓ��EMOCIÓ

En aquesta part del desenvolupament de l'activitat,
l'objectiu continua sent eminentment lúdic i de distensió,
ja que es tracta del joc de les cadires, i per tant, entenem
quees busca un ambient de distensió desperti les
emocions dels alumnes i que afavoreixi el procés
educatiu. Tanmateix, també busca conèixer, de forma
secundària, informació objectiva, com per exemple saber
com són els alumnes i el lloc on viuen (Anem a fer una
cosa, anem a no mirar d’utilitzar la paraula m’agrada i no
m’agrada, si no a intentar explicar coses del lloc on
vivim, per exemple. Poden ser altres coses, però ja no
utilitzem més el m’agrada, no m’agrada. Sinó, on visc,
qui viu amb mi, que menjo, que no menjo, aquestes
coses, vale? ).

RAÓ��EMOCIÓ

L'activitat únicament busca trencar el gel i crear un
ambient lúdic i de distensió. En altres paraules, en
comptes de preguntar directament el nom i les aficions i
característiques dels alumnes, el docent busca dos jocs
per fer-ho. Entenem que amb aquest fet el que es busca
es crear una familiaritat, que els alumnes estiguin
distesos i receptius a la resta de desenvolupament de
l'activitat. Per tant, en aquest fragment l'atenció es centra
només despertar les emocions i els sentiments, i no es té
en compte el rigor i l'objectivitat.

GRADIENT
CATEGORIA I GRADIENT
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GRAVACIÓ TORRETA

C M A A��������B A��������B A��������B B

CODI
ÀMBIT

JUSTIFICACIÓ
GRADIENT

CATEGORIA I GRADIENTSEGMENT SIGNIFICATIU 
G
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I primer se’m van quedar mirant així com amb cara de pasta de
boniato, que no sabien que fer. Però abans de marxar, hem van dir:
Emilio, hem deixat una cosa pels xiquets de Cambrils. Us l’ensenyo,
mireu. Hem van deixar aquest caixa. Amb aquesta caixa hem van dir,
mira Emilio, els hi expliques el següent: després de molt pensar, hem
pensat que el que hi ha aquí dintre, els hi explicarà que és el Delta del
Ebre.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

En aquest fragment centra l'atenció en les emocions que
pot produir la sorpresa, la incògnita, ja que de forma
premeditada explica que els alumnes de la setmana
anterior han deixat una capsa on hi ha l'essència del
Delta del Ebre, però no en desvetlla el contingut de
forma inmediata per crear un ambient d'intriga i misteri.

G
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Bueno, més que és el Delta del Ebre, els volem explicar que al Delta
del Ebre, l’aigua és molt important. Aquesta és la idea que us volíem
deixar clara. Que l’aigua és molt important. Però claro, com un xiquet
de 5é pot explicar a un de quart que l’aigua és molt important aquí al
Delta del Ebre?.

1 0 ENTITATS��RELACIONS X

Mitjançant la frase l’aigua és molt important el docent
dona a entendre que l’aigua és l'element que tenen en
comú els diversos hàbitats que formen el Delta del Ebre.
Per tant, és el que uneix els diversos elements de Delta i
permet la seva supervivència. En d'altres paraules, el
docent es centra en el que l’unifica i l’homogeneïtza i no
en el que el diferencia o separa. 
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 De quina manera, tu que t’imagines que hi haurà aquí dintre?

0 1 IMAGINACIÓ��REALITAT X

El docent fomenta l’ús de la imaginació (en aquest
fragment, demanant el seu ús de forma explícita). Ara
bé, no és un ús lliure i ilimitat, sinó que els alumnes han
de partir del que saben del Delta per a poder imaginar
que hi pot haver a la capsa.

A: Mmmmmm…

D1: Ni idea. Ella si que té una idea.

A: Potser hi ha fotos dels animals que hi viuen.

D1: Potser hi ha fotos dels animals que hi viuen o ...

A: Potser imatges dels arrossars.

D1: Potser imatges dels arrossars, no dels animals que hi viuen, sinó
dels arrossars que també volen molt l’aigua, o...
A: O que hi hagin plomes dels animals...

D1: Per exemple. O?

A: O que hi hagin fotos de… (inaudible)

D1: Per exemple, alguna opció més? Tot han de ser fotos? Podria
haver aigua aquí dins? Com la posarem?
A: Amb una ampolla.

D1: Un momentet, ell proposa que sigui una ampolla. Tu com la
posaries?
A: Amb un paper.

D1: Amb un text posant alguna cosa sobre l’aigua. (…)
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Molt bé, doncs vaig a fer el següent, vaig a obrir aquesta capsa.
Cadascú ja s’ha fet una idea, hi ha gent que l’ha explicada, hi ha gent
que no ha dit res, però, no es veu en cor de dir-ho.

0 1 IMAGINACIÓ��REALITAT X
El docent recorda que ha fet que cadascú imagini que hi
ha a la capsa. Ara bé, partint de la realitat del Delta com
a referent.
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Mireu el que faré, ho obriré 15 segons, durant aquests 15 segons els
vostres ulls es poden bellugar tot el que vulgueu, però el cul ha d’estar
clavat a la cadira. I les esquenes. Jo obriré perquè tots pugueu veureu
bé,

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

Mitjançant el "joc" d'obrir la capsa només 15 segons i
intentar recordar que hi ha a la capsa, el docent es
centra en el component emotiu dels alumnes,és a dir,
crear cert misteri, certa emoció i dotar a l'activitat d'un
component lúdic. Tot i que, cal tenir en consideració que
el que hi ha la capsa suposadament ha d’aportar un
coneixement objectiu i rigorós sobre el Delta del Ebre. 
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i es tracta que durant 15 segons cadascú de vosaltres busqui alguna
cosa que l’hi faci veure l’aigua. (...) Es tracta que 15 segons que els
vostres ulls investiguen i busquen algo relacionat amb l’aigua. Pot ser
algo que estigui relacionat amb la vida, els animals, les plantes,... Algo
que tingui a veure amb les persones, no ho sé. (...) 1 0 ENTITATS��RELACIONS X

El docent centra l’atenció en l’aigua com a comú
denominador dels diferents elements que trobem a la
capsa representant el Delta del Ebre (es tracta que
durant 15 segons cadascú de vosaltres busqui alguna
cosa que l’hi faci veure l’aigua ). Per tant, es centra en el
que unifica i homogeneïtza els diversos elements, i per
tant, el Delta del Ebre, i no en el que el diferencia o
separa.

G
T

8

10

En aquesta fragment el docent va preguntant als
alumnes que esperen que hi pot haver a la capsa, i els
alumnes van responent de forma lliure i més o menys
espontànea. Per tant, en aquest fragment el docent es
centra únicament en descobrir els coneixements previs
del alumnat sobre el Delta del Ebre mitjançant les
respostes que els alumnes li donene a la pregunta de
que esperen trobar a la capsa, i no els hi aporta cap
coneixement nou.

XSABER��APRENENTATGE

2
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(els alumnes observen en silenci durant 15 segons)

Què?

A: Hi ha pedres.

D1:  Què tenen a veure amb l’aigua les pedres?

A: Perquè estan a dins de l’aigua.

D1: Ah!, i com sabies que era una pedra d’aigua i no una pedra de
muntanya qualsevol.
A: Perquè ho pensava.

D1: Però no hi havia cap característica que et fes pensar que estava
dins de l’aigua? Cap cosa externa, cap cosa evident, que et fes
pensar: això ha estat a dins de l’aigua.
A: Perquè el riu arrastra pedres.

D1: I té una forma especial pel fet de que el riu arrastre pedres?
Aquestes pedres prenen una forma especial pel fet que les arrastre el
riu?
A: Sí, el riu l’arrastra i la va desfent i donant forma.

D1: Una forma més aviat arrodonida o una forma més aviat punxosa?

A: Rodona.

D1: Rodona, molt bé company.

L’altre company, no t’ha vingut res al pensament? L’altre
companyera…
A: L’arròs.

D1: Sabeu que té a veure amb l’aigua, l’arròs. Diríeu que té a veure
perquè necessito l’aigua per a coure’l o perquè viu a l’aigua la planta
de l’arròs?
A: Viu a l’aigua.

D1: Molt bé, i tu diries que aquesta aigua on viu la planta de l’arròs, al
teu pensament, li convé una aigua dolça o li convé més aviat una aigua
salada. Una aigua de riu o una aigua de mar?

A: Una aigua de riu.

D1: Tu creus una aigua de riu. El company?

A: Jo, una aigua de riu.

1

1

POSSIBILITATS��LÍMIT

G
T

15
G

T
13

G
T

14

Es centra l'atenció en la dependència que té la planta del
arròs de l'aigua per desenvolupar-se i no fa referència a
la capacitat que té per a realitzar les seves funcions
bàsiques de forma autònoma.

1

Es centra l’atenció tant en l'estabilitat actual de la pedra
com en els canvis que al llarg del temps li ha causat el
riu  (el riu l’arrastra i la va desfent i donant forma ). 

0

G
T

12 ENTITATS��RELACIONS

Ja que tot i que el docent reconeix de forma implícita que
l'aigua i les pedres són elements diferents i que a priori
tenen poc a veure, centra l’atenció en el que uneix
aquests dos elements (Què tenen a veure amb l’aigua
les pedres? ).X0

Es centra l'atenció en el ventall de tipologies d'aigua que
hi ha el Delta i es fa referència a que cada tipus el
condiciona de manera diferent (li convé una aigua dolça
o li convé més aviat una aigua salada ), tot i que no
aclareix com.

0 XAUTONOMIA��DEPENDÈNCIA

1 0

X

X

ESTABILITAT��CANVI

3
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D1: Però tu has vist algun objecte que et recordés l’aigua? Sí, dels que
havia a la caixa.
A: Lo de les canyes.

D1: Algo de les canyes. Explica una mica això de les canyes, això té a
veure una mica amb les plantes, amb els animals, amb les
persones...? 
A: Amb els animals.

D1: Amb els animals. Quina relació té a veure una canya i un animal?

A: En que els animals els animals que hi ha a l’aigua es poden agafar.

D1: Ah, per tant, això era una canya de pescar. Veus, has fet molt bé
d’explicar-ho d’aquesta manera.
Núria.

A: Un niu.

D1: I que té a veure l’aigua amb un niu?

A: Perquè als arbres que a vegades creixen al costat del riu, els ocells
posen els nius allí.
D1: I creus que aquests ocells estan acostumats a viure a la vora del
riu, o poden viure a dalt de la muntanya o no, només poden viure a la
vora del riu. 
A: A la vora del riu, perquè és on mengen.

D1: I si el riu baixa sec i no portés gens d’aigua, buscarien una
muntanya o buscarien un altre riu?
A: Buscarien una muntanya o un riu.

D1: Tant els hi faria? No els hi importa llavors l’aigua?

A: Sí, l’aigua sí, el riu no.

D1: Jo, com que no sé el que penses, faig preguntes, eh. Perdona, el
company. T’ha quedat alguna cosa al pensament?
A: L’esquer de pescar.

D1: Bona observació, l’esquer. Explica que és l’esquer, perquè molta
gent no sap el que vol dir.
A: Quan tens una canya de pescar i vols pescar, vas a una tenda de
canyes, demanes un esquer, llavors agafes el que tu vulguis, el poses,
el tires al riu o al mar fins que pesques alguna cosa.

D1: I l’esquer serveix per a enganyar a algú?

A: No.

D1: Segur?

A: Sí, als peixos. Fiques un cuc, i així piquen.

D1: Molt bé, molt bé. I tu penses que l’esquer serviria per peixos
d’aigua dolça, d’aigua salada, o tant i fa?
A: Tant i fa.

D1: Tant i fa.

La companyera que, alguna cosa que hagis vist aquí que t’hagi fet
pensar?
A: Els animals de mar.

D1: Ah, tu sabies que els animals de mar no havien sortit. Com sabies
que eren de mar? Perquè no portaven un cartellet que digues: “hola,
sóc un animal de mar”.
A: Perquè són petxines,

X0 ENTITATS��RELACIONS

G
T

19
G

T
20 1

G
T

18

POSSIBILITATS��LÍMIT

G
T

17 1

1

0

0 ENTITATS��RELACIONS

G
T

16 1

Es centra l'atenció en el que uneix una canya amb
l'aigua. Tot i que són elements diferents, i al principi del
fragment sembla que no tinguin relació aparent, es
descobreix que es tracta d'una canya per pescar peixos
a l'aigua.

1

0 AUTONOMIA��DEPENDÈNCIA

Es centra l'atenció tant en la dependència que tenen els
ocells de l'aiguaper sobreviure com en l'autonomia per a
posar el niu en un lloc concret.

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

En aquest fragment s'observa clarament com el docent
guia el procés educatiu en sentit determinat (I l’esquer
serveix per a enganyar a algú? (…) Segur? ), tot i que hi
ha marge per a la improvisació, perquè l'alumne dona les
respostes que vol.

0

Es centra l'atenció en el ventall d'opcions d'aigua per a
que pot servir l'esquer (dolça o salada), però no fa cap
referència als condicionants de cadascuna de les
opcions.

Es centra l'atenció en la connexió que hi ha entre les
petxines i el mar, tot i que es fa referència a aquests com
a entitats diferents.

X

X

X

X

4
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D1: I les petxines, quina característica tenen? Quan tu passes la mà
per sobre, es tovet o és dur?
A: Dur.

D1: Núria, que hi ha per aquí, per la caixa, que hagis vist?

A: Jo, he vist una pell de serp.

D1: I es clar, una pell de serp, que té a veure amb l’aigua?

A: Que les serps també són animals d’aigua, perquè n’hi ha de terra i
d’aigua.
D1: Molt bona observació. Igual que els ocells, Núria, hi ha que són de
muntanya i no necessiten viure constantment a la vora de l’aigua, i n’hi
ha que han d’estar constantment a la vora de l’aigua.

Joan a tu que t’ha cridat l’atenció?

A: Jo potser que hagi vist algo d’una sèpia?

D1: Algo d’una sèpia. Seria la part de fora, la part de dins? Una espina
de sèpia? Un ou de sèpia?
A: Pot ser l’espina d’una sèpia?

D1: Ell s’imagina que és l’espina d’una sèpia. Heu vist mai l’espina
d’una sèpia vatros?  Heu menjat mai sèpia?
As: Sí!!

D1: I algú ha trobat que quan mengeu una sèpia surt una espina per
dintre?
(...)

D1: Però quan ella se’l va menjar diu que no. Que ha passat, com és
que quan la compro l’os està i quan la menjo no. Que ha passat aquí al
mig?
A: Que algú el treu.

D1: Que algú el treu, i pot ser és el que han fet ells. No sé si l’han tret,
o una sèpia s’ha mort i un xiquet ha trobat un ós per allà..... Un òs o
una espina?
A: Espina.

0

G
T

23 0

G
T

21 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

El docent guia el procés educatiu en sentit determinat, ja
que fa una determinada pregunta dirigida a destacar la
duresa de la closca de les petxines. Tanmateix, hi ha
marge per a la improvisació, perquè l'alumne dona la
resposta que vol.

X

G
T

22 1 0 HOMOGENI��HETEROGENI

En la primer intervenció del docuent, pregunta únicament
per les causes de que desaparegui l'òs de la sèpia entre
que l’hem comprat i que ens el mengem. No fa cap
referències a les conseqüències d'aquesta desaparició.

X

X

Es centra l'atenció tant en el que diferencia els individus
de serp d’aigua i de terra com en el comparteixen (són la
mateixa tipologia d'animal, i per tant, comparteixen
moltes característiques, però unes espècies viuen a
l'aigua i els altres a terra). 

En aquest fragment el docent guia el procés educatiu en
sentit determinat, per tal de que els alumnes acabin
averiguant que el que hi ha a la capsa és un os de sèpia
, tot i que hi ha marge per a la improvisació, perquè els
alumnes donen les respostes que volen i en funció d'això
el docent va dirigint la conversa.

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

G
T

24 1 0 MULTICAUSA��MULITEFECTE X

1
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D1: Eh, el company d’allí baix, no hi ha res que t’enrecordes... la
companyera tampoc, el company, l’altre companyera...
A: Ja ho han dit.

D1: Ja ho han dit. I després. Teresa...

A: Una boia.

[D1: Una boia. Però a veure, una boia no és un ésser viu, una boia té
a veure més aviat amb l’activitat que fan les persones per aquí. Per
exemple... un momentet deixa’m parlar, quina activitat creus que és
esta?

A: La van a tirar els pescadors per a situar fins on arriba el límit de
pescar, o per exemple els banyistes fins on poden arribar nedant.

D1: Vale, és curiós, perquè això fa companyia a la canya que mos
havia dit Carlos, i al esquer que mos havies dit tu. Lo company....

A: Hi havia un ou trencat.

D1: Hi havia un ou trencat. I això té relació amb alguna de les coses
que s’havien dit fins ara?
A: Sí. Potser d’un ocell que viu a dins de l’aigua.

D1: I aquest ou trencat, a tu que et fa pensar, que ha passat amb el
que hi havia a dintre...
A: Que ja ha nascut.

E: Que ha nascut? No podria ser que se’l haguessin cruspit?

A: Sí. 

D1: Aleshores, com podries dir que s’ha trencat perquè ha nascut, o
perquè se’l han cruspit. Tu en que et fixaries si fossis un detectiu, que
faries per a esbrinar això? No se’t acut de moment, eh. Tu en canvi,
tens una opinió.

G
T

25 1 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC

Aquest fragment centra l'atenció en l'home i les seves
accions (pesca, bany), mitjançant objectes vistos a la
capsa (boia, esquer, canya de pescar). Però, sense tenir
en compte en cap moment el medi natural (en aquest
cas, el mar).

El docent centra l'atenció en el que uneix l'ou trencat
amb els diversos elements que hi ha a la capsa, i no fa
cap referència al que els diferencia o separa.

G
T

27 1 0 POSSIBILITATS��LÍMIT

Es centra l'atenció en el ventall d'opcions que han causat
que l'ou estigui trencat (ha nascut l'èsser que portava o
se'l han cruspit), i únicament fa referència als
condicionants del medi (diu que ens haurém de fixar en
l'ou per saber quina opció és la més probable, però no
diu en qué).

1 0 XENTITATS��RELACIONS

X

X0

G
T

26
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A: Un ou de tortuga és. (…)

D1: Molt bé!. La companyera d’este noi, alguna coseta?

A: Si, he vist una ploma.

D1: Una ploma, molt interessant. Això a que pertanyeria?

A: A un ocell.

[D1: I a quin ocell? Et penses tu que més aviat és un ocell de
muntanya, o un ocell aquàtic?
A: Aquàtic.

D1: I podria ser que a la muntanya també hi haguessin ocells
aquàtics?
 Que haurien de trobar aigua a la muntanya?
A: Sí va en alguna zona que (inaudible)  sí.

D1: Perquè aquàtic només pot ser de mar?

A: No....

D1: Molt bé, i un aquàtic de canal podria ser? És com un rec que fan
les persones per conduir l’aigua. Que trobes, podria estar un ocell dins
d’aquest reg o hauria d’haver un riu o un mar?

A: Un riu.

D1: I a un llac? També podria ser?. I a un toll d’aigua que plou?

A: No.

D1: No, per què no?

A: Perquè és molt petit.

D1: Ah, val, val... Dídac, tu a part del que comentaves, alguna cosa
que et faci pensar en aigua?
A: Estris de pescar.

D1: Estris de pescar?

A: Perquè he vist un ham...

D1: Val, molt bé. Per tant, la pesca queda molt clar que és una activitat
d’aquí del Delta de l’Ebre. Ja l’han dit i la última?
A: Com un coral.

D1: (…) Un corall, i això de què et sona? Què té a veure això amb el
Delta de l’Ebre?
A: Perquè el corall hi ha alguns animals que...

D1: Tu utilitza les teves paraules, no et preocupis. Estem esforçant-
nos per entendre’t, no et preocupis. És un animal, per què necessiten
l’aigua?
A: Per viure.

Es centra l'atenció tant en el que diferencia els individus
d'ocell de muntanya i aquàtic com en el comparteixen
(són la mateixa tipologia d'animal, i per tant,
comparteixen moltes característiques, però unes
espècies viuen a l'aigua i els altres a terra). 

Es centra l'atenció en la dependència que tenen els
ocells aquàtics masses d'aigua com oceans, rius o llacs i
no fa referència a la capacitat que tenen per a realitzar
les seves funcions bàsiques.

X

1 X

Es centra l'atenció en l'home i les seves accions
(concretament en la pesca degut al ham), tot i que fa
referència al medi natural (en aquest cas, el Delta del
Ebre en el seu conjunt).

AUTONOMIA��DEPENDÈNCIA

Es centra l'atenció en els elements (aigua) que necessita
per sobreviure un sistema (animal/corall) i no fa cap
referència a la capacitat que té per a realitzar les seves
funcions bàsiques.

ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC

HOMOGENI��HETEROGENI

G
T

28
G

T
31 1 0

0

G
T

30 X1

X

0

G
T

29 1 0 AUTONOMIA��DEPENDÈNCIA
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D1: Per viure. Lo corall, com te l’imagines? És un animal que neda,
camina, viu fixe?
A: No.

D1: No? No neda, no camina, no viu fixe? A què dius no?

A: Que no és un animal.

D1: No és un animal. Llavors què és?

A: Una planta que viu a l’aigua.

D1: I per tant te l’imagines que és una planta que viu movent-se o és
una plantaque viu fixe? T’imagines que té arrels? I el tacte com hauria
de ser, tou? Dur? De pedra? No de pedra?
A: Dur

D1: Dur encara que sigui una planta. Tu coneixes alguna planta que
tingui el tacte dur?
A: No

D1: Cap ni una?

A: No

D1: Cap ni una però creus que el corall sí.

Val, molt bé, perdoneu que talli aquí per no fer-ho més llarg. 

Veieu aquesta és una manera. Què? Trobeu que aquest xiquets se
n’han sortit? Us fan entendre que l’aigua és present al Delta de l’Ebre?

Jo em quedo una mica parat perquè jo crec que a Cambrils i a
Vilafortuny l’aigua també està, llavors a mi el que no m’entra al cap és
com es possible que l’aigua aquí al Delta de l’Ebre doni peu a que hi
hagi aquestes plantes, aquests animals, aquesta forma de viure, i a
Cambrils la caixa que haurien fet aquests xiquets hauria estat igual?
Haurien ficat les mateixes coses?
A: No

El docent va fent preguntes als alumnes respecte l'aigua entre el Delta
del Ebre i Cambrils. S'arriba a un cert consens que al Delta hi ha
zones d'aigua dolça i salada i a Cambrils només salada.

D1: Potser va de forma diferent, potser s’utilitza de forma diferent. Jo
crec que el que podem fer és sortir d’aquí i donar-vos conte que esteu
al Delta de l’Ebre, doneu compte que esteu a la Ràpita que és un poble
que està a la costa del Delta de l’Ebre però que no està a dintre
mateix. Llavors us voldria proposar això, que féssim com si sortíssiu al
balcó i des del balcó miréssim els nostre peus per veure com és el
Delta i a veure què passa amb l’aigua allà. Que fa que els animals, les
plantes i les maneres que la gent es guanya la vida sigui diferent del
que hi ha a Cambrils que també hi ha aigua. A veure que hi ha. O
potser resulta que no són tan diferents com ens imaginem. Igual
resulta que descobrim que les coses són més semblants del que ens
imaginem.

El docent diu que per realitzar l'activitat necessitaran uns prismàtics i
explica com utilitzar-los. Els alumnes es preparen i pugen tots junts
amb el docent cap a la Torreta.
El grup arriba a dalt la Torreta i per parelles observen i anoten
elements del paisatge segons consignes donades.
D1: Amb un és suficient, però podeu fer el que vulgueu.

A: I les torres aquestes com es diuen?

D1: Aquests són els postes de telèfon, no?. Penseu que lo que esteu
fent és la manera d’explicar als xiquets la setmana que ve com és el
paisatge del Delta.

G
T

35

X

Es centra l’atenció en el moment actual, en el que estan
fent però fent referència a un moment posterior quan
aquest treball serà útil pels nens que hi vagin la setmana
posterior.

Es guia el procés educatiu en sentit determinat (els hi diu
que amb un és suficient), tot i que hi ha marge per a la
improvisació, perquè després de donar la pauta acaba
dient que poden fer el que vulguin.

X

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT0

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR

G
T

34 1

X

X

En aquest fragment el docent centra l'atenció en l'aigua
com a nexe d'unió entre els diferents elemens del Delta i
la compara la presència d'aigua al Delta amb la
presència d'aigua al poble de procedència dels alumnes
(en aquest cas, Cambrils i Vilafortuny). Per tant, es fixa
sobretot en com l'aigua com a nexe d'unió entre els
diversos elements del Delta, i com aquestes relacions
determinen un paisatge i una forma vida pels seus
habitants. Tambné fa referència als animals i plantes
però per exemplificar la relació entre l'aigua i territori. és
a dir, només destaca la relació de l'aigua amb el Delta
uneix els diversos elements, i no fa cap referència al que
separa als diversos elements.

En aquest fragment el procés educatiu és
majoritàriament lliure i autònom, en el sentit de que el
docent no corregeix les respostes dels alumnes, sinó
que deixa que expressin la seva opinió d'un forma lliure
sobre el que pregunta (tot i que el corall és un animal, el
docent no fa cap correcció quan un alumne diu que creu
que és una planta). Però a la vegada hi ha unes pautes
bàsiques que caracteritzen les preguntes del docent, que
és que els alumnes caracteritzin segons els seus
coneixements previs el corall. 

G
T

32 0 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

0 ENTITATS��RELACIONS1

G
T

33
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G

T
36

Per tant, cadascú ha de buscar aquells aspectes que més li criden
l’atenció.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

En aquesta frase es centra només en les emocions i els
sentiments (en el que et crida l’atenció), s'entén que de
forma visceral, no raonada, i per tant,no té en compte el
rigor i l’objectivitat.

A: Després ho corregireu vosaltres?

D1: No, no. És el que tu hem dius, el que tu facis, ben fet que està. 

Per exemple, dintre del mar estic veient alguna cosa que es belluga.
Hem sembla, eh. Algo blanc. (…)

G
T

38

A: Quin exemple has posat de que es separi?
1 0 ENTITATS��RELACIONS X

En el fragment es centra l’atenció en la separació entre
els elements d’un determinat fenomen i no fa cap
referència a la unió entre ells.

A: D1 , a la pregunta 6, un animal que hi és però no veiem, com sabem
quin és si no el veiem.

D1: Perquè tu t’imagines que està.

A: Ahhh!

D1: Creus que ha d’estar perquè és el Delta del Ebre i ha d’estar.

Quin podria ser?

A: A la muntanya ha d’estar?

D1: No, al que toca el sol. A la part on toca el sol.

A: D1 , és que nosaltres posem el riu perquè separa.

D1: Que separa el riu?

A: Perquè hi ha dos camins......

A: Sí, el riu ja està bé.

D1: M’agrada aquesta idea del riu.

Però des d’aquí el podeu observar el riu, el veieu?

A: Jo l’he vist.

D1: Sí que el veieu?

As: Sí!!!!

D1: Veieu que separa dos trossos.... venga, doncs apunteu.

A: Ara, un animal que hi és però no el veiem.

A: Emili, un bacteri és un animal, no.

D1: Un bacteri és un animal. Jo no n’he vist mai cap, però sé que
existeixen. (…)
A: Un animal que hi és, però no es pot veure mai.

D1: (…) Que mai es veu, tens raó. Bueno, com podríem veure un
microbi?

Amb un microscopi, però no en tenim nosaltres aquí de microscopi

En aquest fragment el docent es fixa unicament en el
que uneix el Delta del Ebre i els animals que hi viuen, i
no en el que els separa.

X

En aquest fragment, el procés educatiu és eminentment
lliure (el que tu facis ben fet està), tot i que es donen
unes pautes bàsiques que el guien (dins del mar estic
veient una cosa blanca que es belluga).

0 X

El docent fomenta l’ús de la imaginació. Ara bé, partint
de la realitat del Delta com a referent (és a dir, pensant
quin animals hi ha realment al Delta i que en aquell
moment no són visibles).

X

ENTITATS��RELACIONS

1 IMAGINACIÓ��REALITAT

1 0

1 0

0 1 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

G
T

37
G

T
39

G
T

41 0 1

G
T

40

SABER��APRENENTATGE X

MESO��MICRO/MACRO

G
T

43 1 0

X

G
T

42

El docent centra l’atenció tant en el en el sistema on es
troben com un sistema d’ordre inferior, d’escala
microscòpica, en el qual es troben microorganismes com
els bacteris. Vincula aquests dos sistemes mitjançant el
microscopi.

En aquest cas, al preguntar quin animal podria ser, el
docent centra l’atenció en els coneixements previs que té
l’alumnat sobre la fauna del Delta del Ebre i no els hi
ensenya res de nou.

El docent centra l’atenció en el riu com a separació entre
els elements del Delta del Ebre (Veieu que separa dos
trossos... ) i no fa cap referència a la unió entre ells.

X

ENTITATS��RELACIONS

9
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A: Alguna cosa que et sorprèn. 

(…)

A: D1 , a la pregunta d’algo més vell que jo, pot ser vosaltres?

D1: Jo preferiria que fos algo del paisatge il·luminat pel sol. Llavors,
per exemple, jo que sé, no hi ha res per aquí que et faci pensar que és
més vell que tu?

A: El Delta.

D1: Per exemple.

A: Però ese no, que ya lo han oído todos.

D1: Bueno i que, però no t’han escoltat. Però hi han més coses, el
Delta està format per vàries coses.
A: Ai, les antenes?

A: Una cosa que ens sorprèn...

D1: Algo que no t’esperaves veure, o que et crida l’atenció.

A: Les antenes....

D1: Quines antenes? Però això són postes de telèfon, eh.

A: Jo no m’ho pensava que aquí dalt d’una muntanya n’hi hauria.

D1: Però recorda que estem fent la part il·luminada pel sol i la
muntanya està a l’ombra.
A: El camp de futbol.

D1: (...)

A: D1 , alguna cosa que és més jove que tu.

D1: Ha d’estar il·luminat pel sol, que li toqui el sol.

(Es senten converses de fons)

A: No lo ves, como los estan construyendo los edificios son nuevos.

A: Ahí, Però eso es la torre.

(...)

A: Venga, si, los edificios se estan contruyendo.

Son mas jóvenes que nosotros.

A: D1 , els edificis són més joves que nosaltres?

A: Sí, perquè els estan construint.

D1: Depèn de quin. Molt bona argumentació, si diu que l’estan
construint ha de ser més jove que ella. Això mateix, edificis en...
A: Construcció.

D1: Construcció, eh, construcció. Molt bona, molt bona esta, m’ha
agradat. Molt ben explicada.
El docent diu als alumnes que recollint les seves coses i que es
desplacen a un altre punt on tornaran a repetir l'exercici.

Es centra l’atenció en com canvia un fenomen, en
aquest cas en com hi ha uns edificis que en aquell
moment s’estan construint (no lo ves como se estan
construyendo ), i en canvi, no fa cap referència a
l'estabilitat d’aquest.

Es centra l’atenció en el moment actual, en el que estan
fent, però per donar la resposta necessiten relacionar el
temps passat amb el present, comparant la seva edat
amb la dels edificis que s’estan construint.

1

L'atenció es focalitza en el medi natural. És a dir,
l’estudiant veu la muntanya com a medi natural on no hi
arriba la mà de l’home. Però es fa referència a l’home i
les seves accions, ja que a la muntanya hi ha postes de
telèfon.

Es centra l’atenció en el moment actual, en el que estan
fent, però per donar la resposta necessiten relacionar el
temps passat amb el present, comparant la seva edat
amb la dels elements del paisatge que els envolta.

X

X

X

X

X

0

0 1

0 1

XPRESENT��PASSAT/FUTUR

PRESENT��PASSAT/FUTUR

RAÓ��EMOCIÓ

RAÓ��EMOCIÓ

ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC

X

El docent, en la última frase del fragment (el Delta està
foramt per vàries coses ) centra l’atenció en la globalitat
del sistema Delta del Ebre, però també fa referència als
elements o “coses” que el conformen.

Es centra només en les emocions i els sentiments (en el
que sorprèn, crida l’atenció, no t’esperes,...), i no té en
compte el rigor i l’objectivitat.

G
T

45

PRESENT��PASSAT/FUTUR

1 0

ESTABILITAT��CANVI

G
T

50
G

T
49

G
T

48

Aquesta frase es centra només en les emocions i els
sentiments (en el que et sorprèn, que et provoca una
sensació d'estupefacció), i no té en compte el rigor i
l’objectivitat.

Es centra l’atenció en el moment actual, en el que estan
fent, però per donar la resposta necessiten relacionar el
temps passat amb el present, comparant la seva edat
amb la dels elements del paisatge que els envolta.

G
T

46 1 0 TOT��PARTS

G
T

51 1 0

0

0

G
T

44
G

T
47

1

1

X
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D1: Molt bé, atenció, per favor. Mireu, hem arribat a l'altre extrem de la
muntanya. Si us heu fixat, hem pujat per una part i ara estem a punt
del camí que mos portarà per la baixada, és un altre camí. (...)
Llavors, es tracta de completar la faena que havíem fet abans.

Abans us havia deixat davant d'un paisatge... podieu veure aigua a
l'altre paisatge, quan hem parat allà?
A: No.

D1: Algú ha vist aigua?

A: No.

A: Sí. 

D1: No es podia veure?Si? No? No? Hi ha gent que sí, hi ha gent que
no.
Mireu, algunes persones han tingut temps d'acabar. Algunes persones
han començat per dalt i quan ha arribat a les últimes preguntes no han
pogut. Ara començarem per baix. Tenim la mateixa feina, però
començem-la per baix, des de la última cap a la primera. Sí, s'entén?.
Des de la última, aneu pujant, cap al número 1.

Val? La parella, eh?.Veniu.

(…)

D1: Si algú necessita ajuda... Ajudeu-vos els uns als altres. 

A: Ens podem sentar?

D1: Aquí, en esta pedra d'aquí. Anem baixant, anem fent les parelles,
molt bé. Molt bé, molt bé, busqueu les parelles. Molt bé, una parella,
una mà. Seu aquí. Una mà per aquí. La mà, la mà. Venga, molt bé. 

(Es sent de fons el xivarri dels alumnes realitzant l'acitivitat)

A: Es que los equipos estan desequilibraos.

D1: Esteu en parelles, en parelles, per favor.

(…)

D1: A veure si m'enteneu, xiquets, xiquetes, hi ha gent que haurà
omplert això. Pues es tracta de tornar-ho a omplir, començant per sota.
Per què?. Perquè si us doneu compte, ara davant dels ulls, allà on està 
el sol tenim algo diferent. D'acord?. Per tant, ho ficarem a sota del que
heu fet, lo que ara observeu. A sota, vale?.

(Es sent el  xivarri dels alumnes)

I ja dic, que a cada casella tindreu dos coses. A cada casella tindreu
dos coses.
(Els nens parlen entre ells) 

Dídac, va, treballem. 

(…)

A: Una illa és més jove que nosaltres?

D2: Tu que creus?

(Es senten converses de fons)

D2: Però heu de començar per sota, ara.

D1: Amb el que tu veus, que decidiries? Sí?, per quin motiu?

En aquest fragment el procés educatiu és totalment guiat
i pautat i no deixa cap marge a la improvisació. El docent
diu als alumnes el que han de fer i en quin ordre.

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT X

INDIVIDUAL��COOPERATIU

G
T

54 1

0 1

G
T

53

0

0 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

G
T

52 1

En aquest fragment el procés educatiu és totalment guiat
i pautat i no deixa cap marge a la improvisació. El docent
diu als alumnes el que han de fer i en quin ordre.

Es centra l’atenció a preguntar per les accions que
possibiliten un determinat fenomen (per quin motiu? )
Tanmateix, no fa cap referència a les accions que tenen
lloc degut a aquest fenomen.

En aquest fragment el docent repeteix diversos cops als
alumnes que per a fer l'activitat han d'estar per parelles.
Per tant, en aquest cas es realitza l’activitat mitjançant el
treball en grup i no es té en compte el treball autònom de
cada alumne.

X

X

G
T

55 1 0 MULTICAUSA��MULITEFECTE X
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A: Perquè està nou.

D1: Perquè està nou. Pues llavors sí que és el campanar perquè està
nou. 
A: El campanar.

Els alumnes van preguntar a la D2 per elements que puguin ser més
vells que ells (un vaixell, una plataforma per tirar-se a l'aigua, una illa,
el poble de Sant Carles de la Ràpita…).

D1: Podeu veure cotxes, però també podeu veure altres vehicles que
van per l'aigua.

A: Barques.

D1: Per exemple.

(...)

G
T

58

D1: Mireu, està molt bé, unes xiquetes, comenten que un barco podria
ser més jove que elles.

1 0 PRESENT��PASSAT/FUTUR X

Es centra l’atenció en el moment actual, en el que estan
fent, però per donar la resposta al questionari necessiten
relacionar el temps passat amb el present, comparant la
seva edat amb la dels elements del paisatge que els
envolta, en aquest cas un vaixell.

Però m'he diuen que hauríem de mirar la matrícula per estar segurs.
Eh, és una bona idea esta.
(Es senten converses diverses de fons)

A: Que mirin la pinta las chicas, a veure com està, si està...

D1: Quan dius la pinta que vols dir?

A: La pinta com està.

D1: Ah, l'aspecte vols dir. Ah, tu vols dir que una cosa nova sempre té
un aspecte nou.
A: Sí. 

(Es senten converses diverses de fons)

(…)

D1: Estàs tot sol? No tens parella?. Didàc, Didàc, hauries de treballar
amb la teva parella. Per això hem fet parelles, home. Si no, se sent
malament, es pensa que no vols treballar amb ell.

(Es senten converses diverses de fons)

D1: Per exemple, jo veig que hi han barques, Carlos. Carlos, et dius?.
Veig que hi han barques que estan entrant, no les comptes?. Al port,
on és el port?. Aquestes barques entrant al port, hi seran aquesta nit?.
Aquestes barques que entren al port, aquesta nit estaran entrant al
port també?. Estaran entrant també?.

P: Sí, continuaran entrant tota l'estona, 30 hores entrant...

D1: També estaran entrant aquesta nit les barques a dins el port?

A: No.

A: Alguna cosa que aquesta nit no hi haurà: les barques.

D1: Sortiran. Pues alguna cosa que aquesta nit no hi haurà...

A: Los barcos si habrán. Sí que habrá los barcos esta noche.

(…)

D1: Esteu apuntant les mateixes coses d'abans, o coses diferents?

As: Diferents!

D1: O alguna cosa també semblant com abans.

A: Alguna cosa igual, alguna.

D1: Alguna sí. O sigui que hi han coses semblants i coses diferents.
Val, val.
(…)

0 1

1

G
T

57 0

1

G
T

60
G

T
61

G
T

62
G

T
63

G
T

56

1

0 INDIVIDUAL��COOPERATIU

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

ESTABILITAT��CANVI

ESTABILITAT��CANVI

0

1

0

0

1

Aquest fragment denota que l’activitat es realitza
mitjançant el treball en grup i no es té en compte el
treball autònom de cada alumne.

En aquest fragment el procés educatiu és
majoritàriament guiat i pautat però deixa un petit marge a
la improvisació (és adir, el docent diu clarament al
alumne en que s'ha de fixar si vol veure una cosa que
aquesta nit no hi serà, però deixa un petit marge a
l'alumne perquè doni la resposta final).

La idea principal d’aquest fragment és la de canvi, que
alguna cosa que ara hi ha, a la nit ja no hi serà.
Tanmateix, no es fa referència a l’estabilitat del sistema. 

En aquest fragment podem veure com els alumnes, tot i
analitzar el mateix sistema i intentar donar resposta a les
mateixes preguntes, al fer-ho des d'una altre localització
algunes respostes es mantenen i altres canvien. Pert,
l'atenció es centra tant en l’estabilitat del sistema com en
els seus canvis. 

L'activtat que estan realitzant els alumnes centra
l’atenció en el moment actual, però per donar la resposta
a una de les pregunte que planteja l'activitat necessiten
relacionar el temps passat amb el present, comparant la
seva edat amb la dels elements del paisatge que els
envolta, en aquest cas, entre d'altres, el campanar de
Sant Carles de la Ràpita.

PRESENT��PASSAT/FUTUR X

En aquest fragment el procés educatiu és
majoritàriament guiat i pautat però deixa un petit marge a
la improvisació (indica coses per veure, però no obliga a
apuntar necessàriament allò).

El docent centra l’atenció en els conceptes que té
l’alumnat i no els hi ensenya res de nou (és a dir, en
aquest cas recull les idees del alumnes, respecte a com
saber si el vaixell és nou o no: mirar la matrícula i mirar
l'aspecte). Tanmateix, cal especificar que en aquest cas
fa una valoració d’aquest coneixements (diu que és una
bona idea mirar la matrícula).

X

X

X

X

X

X

G
T

59 0 1 SABER��APRENENTATGE
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G

T
64

D1: (El docent explica que llegirá 2 cops 3 postals que descriuen el
paisatge de 3 poblacions de Catalunya. Els alumnes han de fixar-se
en el paisatge que veuen des d'on són i valorar del 0 al 4 cada postal
en funció de si el que s'hi descriu s'assembla menys o més al paisatge
que veuen). Cada vegada que jo llegeixi una postal, valtros heu de
valorar si penseu que el jo dic és lo que valtros esteu veient o si
penseu que no té res a veure amb el que esteu veient.

0 1 TOT��PARTS X

El docent centra l’atenció únicament en una descripció
global tant en el sistema on s’està desenvolupant l’acció
(és a dir, el Delta del Ebre, i concretament el paisatge
visible del Delta visible des de La Torreta) com en un
altre (el que descriuen les 3 postals que llegirà a
continuació) i els alumnes han de relacionar un sistema i
l'altre establint si tenen o no punts en comú. 

G
T

65

Si un creu que el que jo llegeixo és justament el que està veient li
posarà 4 punts, marcarà una X a la columna de 4 punts. Si un creu que
no té res que vore un 0. (continua l'explicació dels punts) .

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

La valoració que faran els alumnes es centra en els trets
objectius que llegirà el docent, però les apreciacions
personals de cada alumne és el que finalment acabarà
decidint la puntuació (tal i com diu el docent al començar
al fragment: Si un "creu"...). 

A més a més, he deixat dos columnes més amples on posa, a una:
això podria ser (és a dir, el que està llegint D1 ) el paisatge del delta
per aquest motiu. I a l'altre part fica: El que està llegint D1 no pot ser
del delta per aquest motiu. 
(El docent exemplifica els dos casos)

És a dir, a l'hora de quan jo acabi heu de decidir si és justament el
paisatge del delta 4 punts, si no és res de res del paisatge del delta 0,
o si està entremig.
A: 2.

D1: O 1 o 3. Depenent dels punts en comú. La primera postal me
l'envia Oriol. I diu el següent. Ara no hem mireu a mi, només mireu el
paisatge.
A: I l'Oriol d'on és?

D1: Oriol és de... no t'ho dic perquè després ja tindries pistes, ja, ja.
Diu el següent Oriol (...). El meu paisatge és de muntanya, de molta
vegetació, el capdemunt de les muntanyes és de color roig, el paisatge
és fosc i està nuvolat. No hi ha gaires cases. Les muntanyes no són ni
molt altes ni molt baixes. És un parc natural, les pendents no són gaire
empinades. (Ho repeteix) .

A partir d'ara la parella parla i decideix quina puntuació li dona.

(…)

Atenció, que llegeixo el paisatge número 2. (...) Lluc diu el següent:
Hola D1 , des d'aquí a dalt es pot vore la muntanya, que és un parc
natural. També puc vore grans fàbriques industrials com la SEAT, la
Flex i moltes més. Es poden vore moltes urbanitzacions, podem dir que
és un territori industrial, natural i molt poblat. Lo riu, costa de vore'l,
però passa a prop del poble. (Repeteix)

A discutir i a puntuar. Cada un amb la parella parla.

10

G
T

67
G

T
66 0 SABER��APRENENTATGE X

INDIVIDUAL��COOPERATIU

El docent centra l’atenció en que són els alumnes amb
els coneixements previs que tenen sobre el Delta els han
de valorar justificadament els paisatges, i de moment, no
els hi ensenya res de nou.

1

Es combina de forma equitativa el treball en grup i
individual en el desenvolupament de l’activitat (primer els
alumnes reflexionen de forma individual, i després
comparteixen les seves conclusions amb la parella i junts
prenen la decisió): A partir d'ara la parella parla i
decideix quina puntuació li dona. (...) A discutir i a
puntuar. Cada un amb la parella parla.

X
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(...) 

Atenció, paisatge número 3 i últim. Me l'escriu Marina, i diu el següent:
Hola D1 , és un poble de la costa, està entre la platja i la serra. La
platja és gran i tenim un port. És un poble molt densament poblat, és
un poble dormitori, amb petites indústries. Al voltant del poble puc
veure alguns camps de conreu. (repeteix)

Ja podeu puntuar, i si un té una explicació i la vol apuntar, és el seu
moment de glòria. 
(parlen entre ells) .

Molt bé, i ara atenció, perquè demanaré a cada gent que hem digui
quan punts li ha posat al paisatge 1. Dídac, paisatge 1.
(Demana a cada grup la puntació del paisatge 1, 2 i 3 i en fa la suma)

D1: Ei, lo paisatge 3 és el guanyador, 35 punts. (criden d'alegria)
Atenció us el vaig a tornar a llegir i us ensenyo una cosa mentres. Diu
el següent, us el torno a llegir, és el paisatge que heu triat.

El docent torna a llegir la postal i els hi desvetlla que la població triada
és Premià de Mar. (…)
D1: que t'he en comú la Ràpita i Premià de Mar?

A: Que és quasi lo mateix. 

D1: Que són quasi iguals en quins aspectes?

A: El mar, el port.

D1: Hi ha port, hi ha mar. Que més?

(...)
A: Un parc natural.

D1: Un parc natural. 

A: No estan molt separades.

D1: No estan molt separades. Vaig a veure, escolteu, valtros dirieu que 
Premià de Mar és un poble de la costa?
As: Sí! (tots).

D1: Valtros diríeu que Cambrils és un poble de la costa?

As: Sí! (tots).

D1: Valtros diríeu que Sant Carles de la Ràpita és un poble de la
costa?
As: Sí! (tots).

D1: És que tots 3 són pobles de la costa. Llavors, vindre de Cambrils a
Sant Carles de la Ràpita per veure un poble de la costa no sé si val la
pena fer el viatge, perquè ja està Cambrils.

0 1 X
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ENTITATS��RELACIONS

El docent centra l'atenció en les característiques i els
elements que uneixen la Ràpita, Premià de Mar i
Cambrils (el mar, el port , que són pobles de costa amb
un parc natural), tot i que al final fa referència a que hi ha
d'haver alguna diferència ja que sinó seriren el mateix
poble.

El docent centra l’atenció en els coneixements que té
l’alumnat sobre el Delta (la valoració que fan els alumnes
és fruit d’aquest coneixement) i de moment, no els hi
ensenya res de nou.

X
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Jo crec que al Delta de l'Ebre hi hauria d'haver alguna cosa més que el
mar, alguna cosa més que les cases.
A: L'arròs.

D1: Podria haver els arrossars. Algú des d'aquí pot veure els
arrossars. M'aparto?
As: Sí! (tots).

D1: Que més podria haver aquí?

A: Tot alló.

D1: Algo que només fos aquí. Podria haver el riu.

Algú el veu des d'aquí el riu?

A: Sí. 

A: Claro.
D1: Que més podria haver aquí que no estés ni a Cambrils ni a Premià
de Mar?
(…)

D1: Apart dels arrossars,... ei, sempre mirem la part il·luminada, la part
il·luminada, eh. 
A: Que aquí no hi ha platja.

D1: Aquí no hi ha platja diu ella. Apart dels arrossars, apart del Parc
Natural, apart del riu, algú creu que hi ha algo més aquí que no està ni
a Premià de Mar ni a Cambrils.
M'explico: us heu fixat que a dintre l'aigua hi ha un lloc on hi ha 3
fileres, justament 3 fileres de plataformes de fusta.
As: Sí, si.

A: Per què són?

D1: Heu vist que és molt curiós que estiguin tan ben ordenades.

P: Què deu ser això?, Què deu ser? 

A: N'hi ha 4, n'hi ha 4.

A: 3.

D1: Són granges. 

A: Ah, sí?

D1: Però no us estranya que estiguin dintre de l'aigua?.

A: D'arròs!

D1: Però l'agricultura no es fa en granges.

A: No.

D1: A les granges que hi ha, plantes o animals?

As: Animals.

D1: Animals. Aleshores, quin tipus d'animals hi pot haver al mar.

(El docent va dirigint la conversa preguntant quin animal de mar que
no fos peixos podrien ser i acaben observant-ho amb vinocles i veient
que tenen una caseta a sobre i que les plataformes estan clavades a
terra amb uns pals.)
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70 TOT��PARTS

0 1 XRIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

En aquest fragment el procés educatiu és
majoritàriament guiat i pautat però deixa un petit marge a
la improvisació (els alumnes responen els que volen,
però el docent va redirigint la conversa per tal de que els
alumnes siguin capaços de deduir que el que estan
observant són muscleres).

Es centra l’atenció ens els elements que conforme el
Delta del Ebre (el mar, les cases, els arrossars, el riu), i
fa referència a la seva globalitat. 

X
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D1: Molt bé, abans de marxar, m'agradaria que féssim un últim exercici 
(…) .
Molt bé, mireu, us vull presentar un llibre que vaig comprar l'altre dia,
este d'aquí, que es diu Aquelles vacances al Delta del Ebre, aquest
llibre l'ha escrit Ramon Martí.

(…)

D1: Ramon Martí, ara és un home, però quan era xiquet, els seus iaios
com que estaven aquí al Delta del Ebre, ell venia a passar l'estiu aquí.
De gran, com que li agradava molt el Delta del Ebre, va decidir que
volia explicar als demés el que ell havia viscut, i va escriure este llibre:
Aquelles vacances al Delta del Ebre. Ara no tenim temps de llegir-lo
tot, evidentment. Ell va presentant, tot lo que nosaltres anirem
coneixent aquests dies sobre el delta, els animals i totes aquestes
coses, val. Peró jo he fet una cosa, m'he triat 4 trossos del llibre, 4
fragments molt curtets i els he fet així, en 4 cartolines. Són com 4
frases, 4 idees, val. Però els he triat expressament perquè estan
intentant explicar el paisatge dels arrossars, vale, el paisatge dels
arrossars.

Llavors, jo voldria que la parella se'l llegís i tries quina troba que és la
frase que millor descriu el que ara veu.
(Els alumnes realitzen l'activitat i comenten els dubtes que els hi
sorgeixen amb el D1)

D1: Molt bé, atenció, atenció. Crec que tots ja heu pres una decisió
més o menys, però he de dir que no tots esteu d'acord, cosa que no
hem preocupa gaire, la veritat. Perquè el que si m'interessa de
l'exercici és la següent pregunta. Després de llegir les 4 frases, les 4
idees, de com és l'arrossar, vosaltres diríeu que al llarg de l'any, el
paisatge dels arrossars va canviant o sempre és igual?

As: Va canviant.

D1: Va canviant.

0 1
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Es centra l’atenció en els canvis dels arrossars al llarg
del any, tot i que també fa referència a la seva possible
estabilitat.

XESTABILITAT��CANVI

0 1 X

1

DISCIPLINA��RTRANSDISCIPLINAR

INDIVIDUAL��COOPERATIU

0

En aquest fragment, el desenvolupament del procés
educatiu únicament té en compte el coneixement sorgit
de la integració de diverses disciplines (Literatura,
Història, Coneixement del Medi,...). És a dir, es té en
compte el coneixement resultat d'un text literari de caire
històric que ens explica el paisatge dels arrosars del
Delta del Ebre.

Es combina de forma equitativa el treball en grup i
individual en el desenvolupament de l’activitat (primer els
alumnes reflexionen de forma individual, i després
comparteixen les seves conclusions amb la parella i junts
prenen la decisió).

X
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Valtros creieu que a Cambrils el paisatge també canvia tant ràpidament
amb el pas de les estacions?
As: No.

D1: I com és que a Cambrils les coses, els canvis aquests quan
passen estes estacions no s'aprecia tant com al món de l’arròs. Tu que
en penses?
A: Perquè aquí hi ha més aigua. 

D1: Aquí hi ha més aigua. I trobes que l'aigua sí que afecta als
arrossars.
A: Sí, i perquè aquí l'aigua és més dolça i allí més salada. 

D1: Ah, una altre persona ha trobat una explicació de perquè no notem
que les coses canvien amb el temps a Cambrils? Núria.
A: Perquè... ara no ho sé.

D1: Trobeu que, que canvia més amb el pas del temps, un bloc de
pisos o un camp d'arròs?
As: Un camp d'arròs, un camp d'arròs.

D1: Eh, una barca de pesca o les plomes d'un ànec. 

As: Les plomes d'un ànec.

D1: Eh, mireu, canvia més, canvia més la forma que té un animal, com
per exemple un insecte com els que agafa Dídac, canvia més
ràpidament això o el camp de fútbol?
As: L'insecte.

D1: L'insecte canvia més ràpidament. Vosaltres dirieu que les coses
naturals canvien més ràpidament que no pas les coses que estan fetes
per les persones?
As: Sí.

D1: Sembla que sí veritat?.

G
T

76
G

T
75

Es centra l’atenció en els canvis del “món natural” i del
“món fabricat pels humans”, tot i que de forma implícita
també suggereix que el “món fabricat pels humans” és
més estable que el “món natural”.

1

X0

X0

1

ENTITATS��RELACIONS

ESTABILITAT��CANVI

En aquests fragment el docent centra l'atenció en el que
separa el Delta del Ebre de Cambrils. És a dir, es fixa
únicament en les diferències entre aquestes dues
poblacions.
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El docent pregunta als alumnes si creuen que aquest és un bon lloc
per fer un aeroport. Els alumnes creuen que no perquè hi ha massa
aigua, però un alumne proposa que es podria "eixugar" el Delta del
Ebre amb màquines.
D1: Algú sortirà perjudicat?

A: Els peixos.

A: L'arròs.

D1: Peixos, l'arròs. I les persones que es guanyen la vida amb els
peixos?
As: També.

D1: I les persones que es guanyen la via amb l'arròs?

As: També, també.

D1: A veure, que més hi hauria diferent?

A: Per exemple, si l'avió aterrés malament s'inundaria.

D1: Ah, perquè vols dir que està prop del mar?

A: Sí.
D1: I que proposaries fer per a evitar este problema?

A: Posar l'aeroport a un altre lloc.

D1: Ah, però t'has fixat que aquí hi ha una avantatge, compta que no hi 
han muntanyes.
A: Està pla i així pot aterrar.

D1: Ell proposaria que és un bon lloc per la planura. Saps?

A: I també perquè al estar a prop del mar no podrien beure aigua.

A: Jo, jo.

D1: Tu dius que?

A: Perquè al ser un Parc Natural, no el visitaria tanta gent.

D1: Ah, això és veritat. Si hi ha un aeroport no hi hauria un Parc
Natural, això és veritat. Escolta, que podria ser que les persones, al
cap i a la fi, són les que decidim si aquí hi pot haver o no un aeroport?

As: Sí.  

D1: Jo crec que una mica sí que la decisió és nostra. Jo no sé que nos
interessa més, si tindre avions, maletes o equipatges o tindre un parc
natural.
A: A mi tindre un Parc Natural. Perquè així hi han més animals...

D1: Ah, hi han avantatges en totes dues coses, eh.

El docent diu als alumnes que s'està fent fosc i que és hora de que
començin el camí de baixada, i al arrivar a l'aula recollirà els
prismàtics.

G
T

77 1 X0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC

A partir de plantejar una determinada hipòtesi el docent
centra l’atenció en la relació d’interdependència entre
l’acció humana i el medi natural (viu o inert). És a dir, el
docent fa valorar als alumnes les consequències per
l'home i pel medi que tindria la construcció d'un aeroport
al Delta del Ebre i com les unes estan relacionades amb
les altres. Per exemple, eixugar el Delta per fer l'aeroport
afectaria al medi (peixos i arròs), i de retruc a l'home del
Delta que viu del peix i del àrròs. O un altre exemple és
que l'aeroport en principi voldria dir un major moviment
de gent al Delta i per tant una oportunitat de negoci, però
a la vegada com que afectaria al medi deltaic també
comportaria una disminució de visitants del parc natural.
En definitiva, planteja que és una decisió complexa on
els ciutadans han de tenir la última paraula.
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GRAVACIÓ RIU

C M A A��������B A��������B A��������B B

El docent del CdA saluda als alumnes i els hi comenta l'enrenou que
han fet durant la nit fent "discoteca" a les habitacions.
D1: Bueno, si us sembla, ara, mireu ara ja ha passat la nit, i ara
potser canviarem una mica la dinàmica, l'activitat. És a dir, anem fent 
trossets per a que no sigui tot igual perquè al final se faria avorrit.

Si estigués parlant tot lo dia us cansaríeu, i si vosaltres estiguéssiu
tot lo dia fent així amb la llanterna, al final també t'avorriries, eh. Per
tant, anem fent coses diferents. 

Mireu, ahir us enrecordeu que vem pujar a la Torreta.

As: Sí.

D1: Molt bé. Us enrecordeu que vam fer, mos vam presentar naltros,
vam intentar presentar el Delta del Ebre, i si vos enrecordeu no sé,
coses que us venen al pensament del que vam poder observar ahir.

Els alumnes enumeren diversos elements del Delta del Ebre
observats el dia anterior: el campanar, una estàtua, unes "taules" al
mar que s'utilitzen com a granges i el paisatge en general.

D1: El paisatge molt bé. Paisatges com el de Cambrils?

As: Diferents.

D1: Diferents en quin sentit? Que hi havia que no està a Cambrils?

Els alumnes enumeren l'aigua dolça i els arrossars.

D1: Arrossars molt bé, d'acord, alguna cosa més?.

Mireu, estic una mica sorprès, que tants cervells que hi han aquí, i
ningú hagi dit "lo riu". Perquè claro, el Delta del Ebre, jo entenc que hi
hagi mar i entenc que hi hagin persones, però si només hi hagués el
mar i persones seria com Cambrils.
A: Sí.

D1: Val, a Cambrils hi ha mar i persones, no. Llavors, trobo que aquí
també mos falta el riu. I una mica la relació entre els 3, quan jo dic la
paraula relació m'enteneu que vull dir?

A: Sí, relacionar-se.

D1: Relacionar-se, lo contacte que hi ha entre el riu, entre la mar, i les 
persones trobo que fa que el paisatge sigui tal i com lo vam vore ahir,
quan vam pujar a la Torreta.
El docent explica que avui dedicaran el dia al riu, que un autobús els
portarà fins al riu i que a diferència del dia anterior, avui el podran
veure.
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El docent centra l’atenció en la unió o relació entre els
elements d’un determinat fenomen (mar, riu, persones) i
no fa referència a la separació entre ells, és a dir, a que
són elements diferents.

JUSTIFICACIÓ

La frase "anem fent trossets per a que no sigui tot igual
perquè al final se faria avorrit ". denota la preocupació
del docent per a buscar el sentit lúdic de l'activitat, en
no avorrir. És a dir, en aquest fragment, el docent
buscar que l'alumne s'ho passi bé, es diverteixi, i per
tant, tingui sensacions i emocions que facilitin la seva
receptivitat a ja que aquesta frase es centra només en
buscar el sentit lúdic de l’activitat , en no avorrir, per
tant, en les emocions i els sentiments que desperta les
activitats en els alumnes, i no té en compte el rigor i
l’objectivitat. Mitjançant aquest component es busca
que l'alumne tingui sensacions i emocions (s'ho passi
bé, es diverteixi), per tal de facilitar que l'alumne sigui
més receptiu a l'aprenenentatge que s'està duent a
terme. 

X

El docent pregunta al alumnat com a estratègia per tal
de veure que van aprendre ahir i posteriorment fer
avançar l'activitat cap a on ell vol en funció de les
respostes obtingudes.

El docent fa centrar l'atenció dels alumnes en els
diferents elements que conformen el paisatge
característic del Delta del Ebre (aigua dolça, arrossars,
riu, mar, persones), fent referència en el penúltim
paràgraf a la seva globalitat.

XINFORMACIÓ��PREGUNTES

ENTITATS��RELACIONS
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(...) Aquí hi ha persones, alguna de les persones que esteu aquí, que
alguna vegada a la seua vida, recorden haver-se banyat a un riu?.

 Mmmmmm, val. 
Aquí hi ha alguna persona que recordi alguna vegada haver tirat una
pedra al riu?. Saps que passa amb la roca?A: Sí, que revota.
D1:Que revota, vale, vale, molt bé. Aquí hi ha alguna persona que
alguna vegada hagi pescat al riu?. Sí, molt bé. Aquí hi ha alguna
persona que alguna vegada ha escopit al riu?
A: Jo.

D1: Bé, molt bé. Escolta, veig que més o menys, tots els que estem
aquí, coneixem alguna cosa d'un riu.
Ara us faré jo unes preguntes més xafarders. Per exemple, tu, que
m'havies dit que sí, que havies anat alguna vegada a un riu, no: este 
riu que tu recordes, que tu has estat, vas poder tocar l'aigua?

A: Sí.

D1: I esta aigua estava fresqueta o estava calenta?

A: Fresqueta.

D1: Fresqueta.

Tu també m'has dit que estaves a un riu. Este riu, si tu haguessis
volgut llançar una pedra, hagués arribat a l'altre banda la pedra, o era
un riu tant ample que hagués caigut al mig.

A: Al mig. 

D1: Al mig.

Lo riu que tu tens al pensament, és un riu d'aigües quietes o l'aigua
corria?
A: Corria.

D1: Corria.

Lo riu que tu tens al pensament era un riu que hi havien pedrotes. És
a dir, si haguessis de passar-lo, hauries d'anar xafant pedres, o no,
era tot pla, amb arena.
A: Era tot llis.

D1: Era tot llis, sense pedres dintre.

A: Bé, al fons sí.

D1: Ah, al fons sí, així hauries de fer una mica...

A: Sí. 

D1: Ah, vale, vale, per esquivar alguna pedra. Lo riu que tu tens al
pensament, Fernando, Ferran, t'enrecordes si l'aigua era transparent,
si es podia veure el fondo, si era clara.
A: Era clara.

D1: Era clara, molt bé.

A: El Aleix va caçar com un mosquit així gran que estava a l'aigua. 

D1: Que vivia allí al riu. Bueno, mireu, us he fet aquestes preguntes
perquè hem fa la sensació per les respostes que m'heu donat que el
riu que valtros coneixeu és un riu més aviat de muntanya. 

As: Sí!

G
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D1: Perquè ho dic jo això, perquè jo conec el riu Ebre aquí baix, a la
desembocadura, a prop del mar, més apartat de les muntanyes, i me
sembla que és una mica diferent d'estos rius que valtros m'esteu
explicant, eh.

1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

El docent centra l'atenció en que els rius que coneixen i
el riu Ebre al delta, són diferents, però fa referència a
que els dos són rius (per tant, tindran certes
característiques en comú).

Llavors, farem una cosa. Dídac, espera. Per a poder conèixer ben bé
com us imagineu el riu Ebre quan arriba prop del mar farem un
exercici en el quan necessito que els vostres cossos es moguin, vale.
Per tant, si no us sap greu, deixarem aquí tot, jo crec que, bueno si
voleu agafar jaquetes l'agafeu, però no fa molt de fred, eh. I sortirem
tots a fora, vale. 
Els alumnes surten fent xivarri i els professors i docents del Cda els hi
donen indicacions.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

Tot i que es suposa que l'exercici que faran demana
d'un cert rigor i una certa objectivat, el fet de tenir que
moure's senyala que el docent busca que l'alumne s'ho
passi bé, es diverteixi, i per tant, desperti sensacions i
emocions que facilitin que l'alumne sigui més receptiu a
l'activitat que s'està duent a terme. 

El docent centra la seva atenció en averiguar com són
els rius que coneixen els alumnes mitjançant aquesta
pregunta, ja que li perment saber si és ample o estret.

El docent centra la seva atenció en averiguar els
coneixements de l'alumnat sobre els rius mitjançant
diverses preguntes. 

X

X

La pregunta del docent centra l'atenció tant en els
canvis (aigua corrent pel riu) com en l'estabilitat (aigua
quieta).ESTABILITAT��CANVI

1

1 0

SABER��APRENENTATGE

El docent centra la seva atenció en averiguar els
coneixements de l'alumnat sobre el riu Ebre (Per a
poder conèixer ben bé com us imagineu el riu Ebre
quan arriba prop del mar… ).XSABER��APRENENTATGE
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El docent focalitza les preguntes en l’home i les seves
accions (banyar-se, tirar pedres, pescar) , fent
referència al medi natural (el riu), però sempre al servei
de l’home. 

X

Quan el docent pregunta si l'aigua estava fresqueta o
calenta, fixa l'atenció en les sensacions que el riu
desperta en els alumnes.
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D1: Estàs a punt Dídac?. Mireu, és molt senzill, per tal de sapiguer
que penseu del riu Ebre quan està a punt d'arribar al mar, que és el
lloc que naltros anirem a conèixer avui, els últims quilòmetres del riu,
abans d'arribar al mar, jo ara us diré unes frases. Unes frases, amb
les quals, cadascú de valtros pot tindre 3 opinions: pot ser que estigui
d'acord, pot ser que no estigui d'acord i pot ser que no sap que
pensar. 

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

El docent demana explícitament que els alumnes
expressin la seva opinió sobre una determinada frase,
sense tenir en compte els trets objectius del fenomen.

A: Ah, vale.

D1: Val, llavors, imagineu, jo us puc dir: (…) Això és una taronja. Qui
estés d'acord que això és una taronja ho faria avançant cap a la
paret. Qui estés en desacord que això no és una taronja, que farà?

A: Anirà cap enrera. 

D1: Anira cap allà però unes quantes... ojo valtros, nois, que hi han
ferros, eh, vigileu, vale Carles, vigila. 
A: Però quantes passes?

D1: 7 o 8, que es pugui veure, que es vegi que estàs en desacord. I
qui no sap que pensar...
A: Es queda.

G
R

14

D1: (...). La primera frase que us dic del riu és la següent, diu: avui
naltros farem un viatge cap al mar, vale, però jo us dic que a les
vores del riu, quan més a propet del mar serem, quan més a prop del
mar, més arbres hi hauran. A la vora del riu, quan més a prop del
mar, més arbres trobarem. Los que esteu d'acord, cap endavant, los
que no esteu d'acord cap atràs, qui no sap que fer es queda quiet.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

El docent demana explícitament en la última frase que
els alumnes expressin la seva opinió (acord, desacord o
no sap) sobre una determinada afirmació relacionada
amb el Delta del Ebre.

Fan recompte: ningú està d'acord, 9 no saben que pensar i 12 no
estan d'acord.
D1: Àlex. Per què no estàs d'acord amb aquesta frase que jo he dit,
perquè no és veritat que quan més a prop del mar més arbres
trobarem, quin problema tenen? . 
El dccent pregunta a dviersos alumnes perquè no estan d'acord i
responene que els arbres s'ofegarien dins el mar, que la sorra no els
hi va bé i i que és lpaigau salada el que no els hi va bé.

D1: Mireu, escolteu, hi ha un xiquet que diu que no ho sap, que no li
ve res al pensament. Una xiqueta diu que és que els arbres
s'ofeguen,una altre diu que és l'arena que no els va bé, i un altre en
canvi diu que és l'aigua salada el que no els va bé.

0 SABER��APRENENTATGE

Mitjançant el moviment, les passes endavant, enrera,…
el docent busca que l'alumne s'ho passi bé, es
diverteixi, i per tant, despertar en l'alumne sensacions i
emocions que facilitin que la seva receptivitat, malgrat
que l'activitat demana respostes amb una certa
racionalitat.

X

1 X

El docent centra la seva atenció en averiguar els
coneixements de l'alumnat sobre l'afirmació que quan al
Delta del Ebre, quan més a prop del mar, més arbres
trobaran a les vores del riu.

RAÓ��EMOCIÓ

G
R

15

0 1

G
R
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CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIASEGMENT SIGNIFICATIU JUSTIFICACIÓ
G

R
16

Posició del mig tots, tornem a la posició del mig. Segona frase,
atenció jo us dic que el riu, a prop del mar, quan arribarem a la
desembocadura, el viatge que farem naltros,el riu, no només porta
aigua, sinó que porta algo més apart d'aigua.

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

Es centra l'atenció en el riu com un sistema permeable,
obert a l'exterior, que pot transportar i intercanviar amb
l'exterior un flux de matèria i energia.

Qui està d'acord cap avant, qui no està d'acord cap atràs, qui no sap
que fer es queda quiet, no passa res.

Mira, hi ha un indecís que es queda quiet, molt bé. Quatre indecissos.
I molta gent està d'acord. Ai, recorda’m lo nom per favor.

A: Marc, Marc.

D1: Marc, que és lo que porta el riu a més d'aigua, al teu entendre.

A: Pues jo crec que terra.

El docent continua preguntant a diversos alumnes que pensen que
porta el riu Ebre. Responen apart de terra, pedres, animals,
branques. I el docent els hi pregunta si van pel fons o per sobre.
Responen que les branques per sota i les pedres i l'arena per sota.

D1: Los peixos, o los animals que hi ha en el riu, van pel fondo o per
sobre?
A: Pel fondo i per sobre.

D1: Ah, i pel mig i per tot, uh.

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X
Es centra l'atenció en el riu com un sistema permeable,
obert a l'exterior, que pot transportar i intercanviar amb
l'exterior un flux de matèria i energia.

Posició del mig. Atenció, jo us dic que l'aigua del riu Ebre, allà on
t'anirem naltros, a prop del mar és transparent, o sigui que podré
veure el fondo del riu des de la barca. Jo podré veure el fondo del riu,
si esteu d'acord cap aquí, si no esteu d'acord cap allà, si no sabeu
que pensar, com ella, es queda quieto.
Ho heu decidit ja, molt bé, tenim, atenció, decisions preses Carles,
apunt, no saps que pensar. Molt bé, tenim 5, 6, que diuen que sí. 1,
2, 3, 4 que diuen que no, i tota la resta de gent qu està molt indecisa.

0

1

G
R

19
G

R
18

0

X1 SABER��APRENENTATGE

G
R

17 0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU

El docent demana explícitament en la última frase que
els alumnes expressin la seva opinió (acord, desacord o
no sap) sobre una determinada afirmació relacionada
amb el Delta del Ebre.

XOBJECTIU��SUBJECTIU

El docent centra la seva atenció en averiguar els
coneixements de l'alumnat sobre l'afirmació que quan el
riu Ebre està a prop del mar, aquest porta quelcom més
apart de l'aigua.

X

El docent demana als alumnes que expressin la seva
opinió (acord, desacord o no sap) sobre una
determinada afirmació relacionada amb el Delta del
Ebre.
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C M A A��������B A��������B A��������B B

CODI
GRADIENTÀMBIT
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Escolta, quan has dit que no, que no és transparent, que és el que hi
ha a l'aigua que fa que no sigui transparent.
A: La sorra.

Altres alumnes diuen que la sorra queda a baix i no fa l'aigua tèrbola.

D1: Diuen que vale, que porta terra, que porta sorra, però que va per
baix, que no va per dalt i per tant, és transparent. 
A: Sí, però si hi ha una mica de corrent sí que l'arrossega per aquí.

D1: Miriam.

A: Perquè jo crec que no perquè amb la força es barreja tot, com el
Cola-Cao. 
D2: Com el Cola-cao, molt bona!

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

Es centra l'atenció en el riu com un sistema permeable,
obert a l'exterior, que pot transportar i intercanviar amb
l'exterior un flux de matèria i energia. 

G
R

21

D1: Posició del mig, gràcies, gràcies. Jo us dic que l'aigua del mar
pot entrar pel riu. És a dir, que el mar no es queda allà quieto, parao,
sinó que pot entrar pel riu el mar.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

Es centra l'atenció en com el mar entra dins el riu, la
qual cosa implica canvi i moviment. Ara bé, en aquesta
frase aquest canvi i moviment és una possibiltat, una
hipòtesi.

G
R

22

Qui està d'acord cap avant, qui no està d'acord cap atràs, qui no ho
sap se queda quiet. Tenim 5 persones que diuen que això és cert, i
moltes diuen que és mentida, que l'aigua de mar no és veritat que
pugui entrar pel riu.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

El docent demana als alumnes que expressin la seva
opinió (acord, desacord o no sap) sobre una
determinada afirmació relacionada amb el Delta del
Ebre.

Que l'impedix, perquè no pot entrar?

A: Perquè passa per les muntanyes l'aigua de riu i l'aigua de mar no
pot passar per les muntanyes, perquè hi passa l'aigua de riu.

D1: Ah, però tu has fet així, com si hi hagués una pendent. Com si
l'aigua de riu estigués a més altura que no l'aigua de mar. Per què
que hauria de passar per a que l'aigua de mar entrés cap a dins del
riu?. La pendent hauria de ser així o hauria de ser aixà?

A: No, així.

D1: Hauria de ser al revés. Valtros, en canvi, que trobeu?. (…)

A: Per les onades pot entrar l'aigua.

D1: Heu sentit?. Diu que les onades potser fan força quan entre
l'aigua. Que en penses?
A: La corrent del riu no deixa entrar l'aigua.

D1: Ah, amigo, diu que la corrent del riu potser no deixa.

A: Sí, però és molt plana.

D1: Ah, però diu que no té tanta corrent com tu et penses, amiga.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X
Es centra l'atenció en els moviments i per tant, els
canvis del mar respectedel riu Ebre, tanmateix segons
les dues últimes frases sembla que aquest moviment
potser no es produeix.Posició del mig. Perdona Núria, perdoneu, eh. Posició del mig. 

(soroll de moviment) 

Atenció, jo us dic que al riu quan menos fondària, als trossos que
menos fondària té el riu. Atenció, atenció, jo us dic que els trossos
que menos fondària té el riu, en aquells trossos, més ocells aquàtics
podré veure. M'enteneu?, als trossos del riu, a la part del riu que hi
hagi menys fondària, més ocells aquàtics podré trobar.

SABER��APRENENTATGE X0

0 AUTONOMIA��DEPENDÈNCIA

1 0

1

1

SABER��APRENENTATGE

G
R

20
G

R
24

G
R

23

X

El docent centra la seva atenció en averiguar els
coneixements de l'alumnat sobre l'afirmació que el riu
Ebre a prop del mar és transparent.

El docent centra la seva atenció en averiguar els
coneixements de l'alumnat sobre l'afirmació que el mar
pot entrar al riu Ebre.

Amb aquesta afirmació el docent dona a entendre que
els ocells aquàtics en certa manera necessiten les
zones de riu poc profundes per a poder sobreviure
(suposadament per alimentar-se), i que per tant es
trobaran més en aquestes zones. Tanmateix, no deixa
de ser una hipotesi que posteriorment s'haurà de
corroborar.

X
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Si esteu d'acord cap avant, si no esteu d'acord cap atràs, si no ho
saps te quedes quiet.
A: Menys o més?

D1: Més.

A: Ah, vale.

D1: Menos fondària, més aus. S'entén?. Veig que molts esteu d'acord
i no hi ha ningú que digui que això és mentida.
Tots els que esteu d'acord, que troben els ocells, que els hi agrada
tant a la poca fondària?
A: Llum.

D1: Troben llum, i perquè volen la llum los ocells?

Els alumnes diuen que amb llum els ocells poden pescar millor. El
docent el hi pregunta si poden fer servir altres sentits apart de la vista
per detectar el menjar i especulen sobre l'ús dels altres sentits en els
ocells (oïda, tacte)

D1: En el bec. Potser tenen tacte al bec. Digues. 

A: Que jo crec que sí perquè és per caçar millor les preses. 

D1:Ah, els es més fàcil caçar les preses. Vale, vale, vale. I si es un
capbussador?. Saps que vull dir, un capbusador, com un nadador,
que se'n va per avall. Marc.
A: Que un capbussador és un ocell que va a caçar, i ve molt ràpid, i
es fica dins de l'aigua i caça.
D1: I este podria anar a un lloc de més fondària, un capbussador?

A: Sí.

1 0 AUTONOMIA��DEPENDÈNCIA X

En aquest fragment els alumnes es pregunten perquè
els ocells poden necessitar aigües poc profundes per
sobreviure (suposadament per alimentar-se). La
principal hipòtesi es centra en que si la llum els ajuda a
pescar. Tanmateix aquesta vinculació dels ocells
aquàtics i les aigües poc profundes és només una
hipòtesi que caldrà comprovar.

E: Posició del mig. 

(es posen a lloc). 

Jo us dic que tota l'aigua del riu, evidentment, és aigua dolça.

Qui està d'acord cap avant, qui no està d'acord cap atràs, qui no sap
que fer se queda quieto, parao.

Bueno, bueno, tots dieu que sí.

Amb aquesta afirmació s'entèn el riu com a sistema
tancat, no permeable a elements externs com per
exemple, l'aigua salada.

0 1

El docent centra la seva atenció en averiguar els
coneixements de l'alumnat sobre l'afirmació que en els
trossos amb menys fondària del riu hi ha més ocells
aquàtics.

SABER��APRENENTATGE X

X1 0 OBERTURA��CLAUSURA

0 1

G
R

27
G

R
25 OBJECTIU��SUBJECTIU

G
R

28
G

R
26

El docent demana als alumnes que expressin la seva
opinió (acord, desacord o no sap) sobre una
determinada afirmació relacionada amb el Delta del
Ebre.

El docent demana als alumnes que expressin la seva
opinió (acord, desacord o no sap) sobre una
determinada afirmació relacionada amb el Delta del
Ebre.X

X0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU
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Escolteu, mos hem quedat... Patricia m'has dit?

Pa: Sí.

D1: Patricia i jo mos hem quedat una mica de pasta de boniato,
perquè abans us he fet una pregunta que deia: l'aigua de mar pot
entrar pel riu. Hi havia 5 persones que deien que això és veritat.
Cuidado, si l'aigua del mar pot entrar pel riu, si jo la tasto, quin sabor
tindrà?
A: Salada.

D1: Salada. I ara estic dient: tota l'aigua del riu és dolça, i tots dieu:
sí!. On estan aquelles 5 persones que deieu que l'aigua de mar
entrava?.
Posició del mig.

(es posen al mig) 

Molt bé, jo us dic, atenció, la penúltima. Us va vaig a dir que l'aigua 
del riu és de color verd, l'aigua del riu és de color verd.

G
R

30

Qui està d'acord cap avant, qui no està d'acord cap atràs, qui no sap
que fer es queda quieto o quieta.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

El docent demana als alumnes que expressin la seva
opinió (acord, desacord o no sap) sobre una
determinada afirmació relacionada amb el Delta del
Ebre.

A: Claro que sí.
A: Claro.
D1: Decidiu tots, per favor, les posicions. Dani, ràpidament, gràcies.
Dani, com és que has canviat d'opinió, explica-m'ho este canvi.
Primer havies dit que sí, ara dius que no.
A: Perquè abans havia dit que era transparent i ara dic que no és
verda.
D1: Però perquè no és verda? Perquè trobes que no pot ser verda
l'aigua del riu?
A: Perquè no està bruta.
El docent pregunta possibles raons perquè l'aigua estigui verda. Els
alumnes alumnes diuen que es barreja amb clorofil·la. No tenen clar si
la clorofil·la és de la gespa, d'algues, si arriba des de fora del riu
mitjançant el vent. Sembla que es decanten per les algues.

A: Jo les algues, perquè són verdes llavors, com la força del mar les
escampa, llavors es trenquen i...
D1: Però estes algues per on van, per dalt, per baix, pel mig?
A: Per baix.
D1: I com és que el riu... Tu t'imagines que el verd està només baix i
dalt serà no verd, o serà verd per tot.
A: Per tot.
D1: Tot i que les plantes estan baix.

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

Es centra l'atenció en el riu com un sistema permeable,
obert a l'exterior, que pot transportar i intercanviar amb
l'exterior elements que li donen color verd.

A: Perquè amb la força de l'aigua es barreja.
D1: Ah, se remena. Però se remenen les plantes, perquè claro les
plantes, hi ha trossos de plantes que van per allí movent-se, no, vols
dir. 
A: No, perquè es trenca i llavors queda el suc.

En aquest fragment es fa referència tant que l'aigua del
riu pot ser un sistema tancat i que per tant nomé shi
trobarem aigua dolça, o pot ser que hi entri aigua
salada del mar o altres elements que li donin color i per
tant es un sistema obert.

OBERTURA��CLAUSURA X

G
R

31

0 SABER��APRENENTATGE

G
R

29 1 0

El docent centra la seva atenció en averiguar els
coneixements de l'alumnat sobre l'afirmació que l'aigua
del riu Ebre és de color verd.

X

1

G
R

32 0 ESTABILITAT��CANVI

1

El fragament centra l'atenció en l'enèrgic moviment de
l'aigua i els canvis que produeix en les plantes (es
mouen i es trenquen).X

7
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G

R
33

D1: Molt bé, hi han fragments. Vale, la última pregunta, perdoneu, la
última. Dídac, a la pròxima t'escolto a tu. Molt bé, jo us dic com a
última pregunta, escolteu avui xiquets a les vores del riu a prop on hi
ha el mar, on anem naltros, veureu que a les vores del riu se fan
moltes, moltes classes de conreus, molts tipus de conreu. 

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

El fragment es centra en les accions de l'home
(conreus), però fent referència al medi (les vores del riu
Ebre en el seu tram baix).

Qui està d'acord cap avant, qui no està d'acord cap atràs, si no ho
sap, quieto, parao. 

Es mouen.
Ui, hi ha molta indecisió, tenim unes persones que pensen que sí, que
són 7 persones.
A: I una que no.
D1: Carles s'ho repensa, són 6 persones, i una persona que diu que
no.

Escolta Miriam, que passa per a que no hi hagin tants, dos persones
diuen que no, perdoneu. Miriam que passa per a que no hi hagi tanta
classe diferent de conreu, quin problema pot haver?

A: Perquè els conreus, no hi pot haver una iaia.
El docent pregunta i els alumnes responen la seva opinió sobre
l'afirmació: una alumna es pensa que una iaia ha de cuidar tots els
conreus i per això no és possible; un altre pensa que els conreus no
poden estar a la vora del riu perquè el riu els pot destrossar, i un altre
que pensa que apart del arrossar hi pot haver altres plantes que
necessiten aigua com la tomaquera.
A: D'aquestes plantes de conreu que necessiten aigua.
D1: Ah, plantes que necessiten aigua. Pensem que l'aigua no els
perjudicarà com tu dius, sinó que els afavorirà. 
(…)

Molt bé, mireu, Patricia ha estat prenent notes tota l'estona del que
valtros opinaveu i bueno com ja heu vist, hi ha persones que pensen
blanc i persones que pensen negre, i persones que no saben que
pensar. Llavors, com que ja mos esperavem que això passaria,
perquè sou molta gent i és normal que la gent pense diferent els uns
dels altres, perquè tots som persones, hem pensat que el millor seria
que anem en el riu i comprovar-ho.  

G
R

37

Comprovar cadascuna de les coses que hem dit, o por lo menos les
que puguessem. Llavors, per a fer aquesta comprovació, us donarem
una sèrie de materials i haureu de fer una sèrie de feines, a través de
les quals, una mica este matí, i sobretot amb aquesta tarda,
acabarem de saber les respostes, si les trobem. Que a lo millor
resulta que no es trobem, o a lo millor trobem respostes que no mos
esperavem. O a lo millor en comptes de respostes trobem preguntes.
La qual cosa seria un lio.

0 1 REGULADORA��ACREDITATIVA X

Es tracta que a través de la jornada l'alumne vagi
modulant el seu procés d'aprenentatge mitjançant les
activitats per tal de donar respostas a les afirmacions
inicials.

G
R

38

Però bueno, mireu, us he passat primer de res, un exercici que servirà 
per a observar les vores del riu, observar el que hi ha a les vores del
riu, vale. Llavors, claro, a la vora del riu me puc trobar animals,
plantes, i coses que les persones han fet, val. Per al tema dels
animals, mireu que hi han dibuixats uns ocells, eh que sí?. No he ficat
cap peix, no vol dir que ni hi han peixos, vol dir que qué és més fàcil
de vore, los ocells o els peixos? Qué serà més fàcil per veure per
naltros estant dalt d'una barca?

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

El docent quan parla del que trobaran els alumnes a la
vora del riu, centra l'atenció tant en l'home i les seves
accions (coses que les persones han fet ), com en el
medi natural (animals, plantes ).

G
R

34 0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU

El docent demana als alumnes que expressin la seva
opinió (acord, desacord o no sap) sobre una
determinada afirmació relacionada amb el Delta del
Ebre.

X

El docent centra la seva atenció en averiguar els
coneixements de l'alumnat sobre l'afirmació que a les
vores del riu es fan moltes classes de conreus.

G
R

35 X0 1

G
R

36 0

SABER��APRENENTATGE

El docent centra l'atenció en que cada alumne té les
seves opinions i per tant les seves apreciacions
personals (hi ha persones que pensen blanc i persones
que pensen negre, i persones que no saben que
pensar ).X1 OBJECTIU��SUBJECTIU
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A: Els ocells.

El docent exemplifica amb els mateixos alumnes que a l'hora
d'identificar un ocell ens hem de fixar en com són les diferents parts
del seu cos, i comparar-ho amb les làmines.
D1: És a dir quan jo veig un ocell, hem tinc que fixar molt és: les
plomes, com vola, si el coll és estirat, si el coll és arronsat, si les
potes quan vola li surten del darrera, o si no i les potetes estan
recollides...
A: El pic.
D1: El pic, si és curvat, si no és curvat.... i per tot això només tinc uns
segons, perquè passa tant ràpid. Per sort, dels ocells no només n'hi
ha un.
A: N'hi ha molts. 
D1: Igual en trobem 10, igual en trobem 20 igual en trobem 34, igual
42, jo que sé, vull que podem tindre sort i podem veure... tindrem
oportunitats, però cuidado, si Sandra veu un ocell i ha pogut
reconèixer quin ocell és, abans de tatxar-lo al seu full, és com un joc
que quan veus algo tatxes, abans de tatxar-lo, Sandra no el pot tatxar
si abans no ha aixecat la mà, o la orella, o ha ficat el cul així de forma
que o bé D2 o Mari...
PA1: Marinela.
D1: Marinela, o bé Patricia o bé jo diguéssim: qué passa?, i ella mos
dirà a l'orella: ei, hem sembla que acabo de veure, jo que sé, un
bernat pescaire, naltros ho mirem: ah, sí, sí, és un bernat, llavors ho
pots tatxar. És a dir, que necessiteu que algú de nosaltres 4 us
confirme que alló, és el que vosaltres penseu que és. Un xiquet o una
xiqueta que ho tatxe sense confirmació, claro, vol dir que és ilegal
aquesta tatxada, i per tant, no podeu optar al premi final. El premi
l'aconseguirà aquella persona que aconsegueixi tatxar tot, perquè ha
tingut la sort d'observar-ho tot. Molt bé, apart dels ocells i apart de les
plantes, les plantes també us podeu ajudar perquè a la part del
darrera d'este full, aquí estan los cuarenta principales en el mundo de
los pájaros, i aquí estan los veinte principales en el mundo de las
plantas, vale, o sigui que amb això podrem saber el que és. 

Però, per a posar-vos-ho una mica més difícil, perquè sinó tot seria
una mica de preescolar, de cosa infantil, us he ficat unes coses
complicades. Per exemple, algunes caselles, no tenen dibuix. Per
exemple, hi ha alguna que hi diu: alguna cosa que acumula, que
agafa, que pren l'energia del sol. Que hi pot haver al riu que s'escalfe
amb el sol.

A: L'aigua.
D1: L'aigua per exemple, ja la tindríem. Que faria Marc?. Aixecaria la
mà, vindria o bé D2 o bé Marinela o Patricia o jo, no rieu, que passa,
no vindriem tots 4, eh. I diriem: que passa Marc?. I tu mos diràs: ei,
l'aigua s'escalfa amb l'energia del sol. Vale, tatxat, taxtat. M'entens?

D1: Digues.
A: També després de tatxar-ho, pues ho posem.
Estela: Ho escrivim.
D1: Sí, sí, tu fiques aigua, i llavors se tatxa. Tatxes el recuadro. 

G
R
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Molt bé, també hi han coses relacionades amb el que fan les
persones a la vora del riu. Per exemple, aquí on arrivarem, on
embarcarem, ja veureu que hi ha un restaurant. El restaurant no l'ha
portat el riu, no venia un restaurant per allí amb l'aigua i s'ha quedat a
al vora del riu. Ho han fet les persones. Per tant, si algú el veu este
restaurant serà el moment de tatxar-lo, val. 

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

Es centra l'atenció en l'home i les seves accions (per
exemple, restaurants), però en relació al riu Ebre.

Lo que hi ha per les vores del riu és molt fàcil i no tindreu problemes,
però, també m'interessa saber el que hi ha dins del riu. I per saber el
que hi ha dins del riu necessitem altres coses. Mireu, jo crec que mos
convendria agafar aigua del riu. (...) Agafa les dues ampolles, t'en
donc una, agafa l'altre si pots. Molt bé, de les dos quina trobes que és
millor per a omplir d'aigua, quina se't omplirà amb més facilitat
d'aigua. 
El docent va fent preguntes sobre quina ampolla es millor. Es fixen en
que una està tapada, en que si la tiren al riu cal que estigui lligada per
recuperar-la, que amb pesos s'omplirà més fàcilment.
D1: Vale, ara no et demanaré que la tiris al riu perquè trencaràs lo riu
eh (riuen) , perquè ara amb el pes que he ficat que passa, Fernando,
explica-nos.
A: No, que és com hierro i pesa molt.
D1: És com hierro o és ferro?
A: És ferro.
D1: És ferro, és ferro. Li hem posat una camisa de ferro, una camisa
de ferro perquè pesi més i quan la tirarà a l'aigua Fernando, que
passarà?
A: s'enfonsa.
D1: s'enfonsarà. I tu com sabràs que això es va omplint d'aigua, que
esperes tu, com sabràs que l'aigua està entrant, quina pista tindràs?

En aquest fragment el docent va preguntant al alumnat
per tal de conèixer el que saben i aprofita les respostes
per reorientar i fer avançar l'activitat cap a on ell vol
donant la informació necessària segons les respostes
obtingudes.

G
R

44 0 1 INFORMACIÓ��PREGUNTES X

G
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40 0

Es centra l'atenció en com fixar-se en característiques
comunes en els diversos ocells per tal de poder agrupar
dins d'una determinada espècie, malgrat que cada
espècie té caracterísituqes diferents.

X

X

Es centra l'atenció en la permeabilitat, en el lliure pas,
d'energia solar entre diversos sistemes. El pas entre
sistemes és obert.

El docent indica de forma clara i concisa com els
estudiants tindran que actuar en el transcurs de l'acivitat
que van a realitzar.

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

1

XOBERTURA��CLAUSURA0

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

El docent indica de forma clara i concisa com els
estudiants tindran que actuar en el transcurs de l'acivitat
que van a realitzar.

X

G
R

41 1

G
R

42 0 1

1 0

G
R

39 HOMOGENI��HETEROGENI
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A: Per les burbujes.
D1: Molt bé, ell ho ficarà a l'aigua i sentirà: blu, blu, blu, blu, blu.
Seràn bombolles, d'aigua o d'aire?
As: D'aire!
D1: Molt bona, tots aquests xiquets a cinqué. Escolteu, molt bé, són
bombolles d'aire, l'aire ha de sortir perquè pugui entrar l'aigua, sinó
no entraria. Molt bé, Ferando, quan estarà ple això, com sabràs que
està ple?
(parlen tots els alumnes a l'hora) . Un moment, un moment,
Fernando?
A: Perquè quan parin de sortir bombolles ja estarà ple. 
D1: Molt bé, escolteu, això que diu Fernando ho farem dos cops.
Mireu, ho farem més apartat del mar al principi del viatge i més a
prop del mar, a mitjans del viatge. Llavors, si s'ha de trobar aigua
salada, on trobeu que hi ha més probabilitat, on creieu que és més
fàcil. A la primera vegada apartat del mar, o a la segona vegada més
a prop del mar.
As: Més a prop del mar!
D1: Val. Pues Fernando, encara farem una altre cosa, agafaràs aigua
dos vegades, i l'agafaràs per sobre, a la superfície, però també del
fondo.
A: A veure quin color té...
D1: Per sobre i pel fondo, mirarem lo color si és diferent, però també
mirarem si a la sal li agrada més estar-se a dalt o si la sal prefereix
anar-se cap abaix. Escolta Fernando, per agafar l'aigua de baix com
ho faries?
El docent va preguntant com mirar la transparència de l'aigua, i
analitzen (mitjançant les constants preguntes del docent) com ho
poden fer utilitzant una corda marcada amb un nus a cada metro.
També es pregunten com agafar l'aigua de la superfície, i sobretot del
fons.

D1: Sí, però tot i així, com un pot estar més segur de que no ha entrat 
aigua. Si hi ha un tap o si no hi ha tap. Si hi ha tap, enteneu el que
vull dir?. Si hi ha un tap és més fàcil, però claro, el problema que
tenim és, com m'has dit que destapo el tap?
A: Amb una corda al tap.
D1: Vale, vale, vale, D2, tira. Ella m'està dient hem sembla, que
utilitza també això. 
A: Sí.

1 0 OBERTURA��CLAUSURA X

Es centra l'atenció enl flux de matèria i energia (d'aire i
aigua) en sentit contrari entre l'ampolla i el riu. Ara bé,
també es fa referència a la barrera que representa el
tap per evitar momentàniament que entri aigua no
desitjada.

D1: M'enteneu?. Això vol dir que no es podrà treballar sol, Fernando
hauràs de treballar amb parella. Una parella, un, tu te'n encarregues
de baixar la corda i l'altre se'n encarrega, la parella que ets,
m'imagino que...
A: Juanpe.
D1: Juanpe, eh. Tu te'n encarregues de baixar la corda del cap, i
quan la corda toqui al fondo, tu que hauràs de fer?. Estirar. Escolta,
per saber el fondo hi haurà una altre parella, per saber a quants
metros s'ha d'anar a buscar el fondo, hi haurà una altre parella que
abans de que baixin la botella podrà baixar este plom.

A: Hi ha una pedra.
D1: No hi ha una pedra, és un plom. Perquè vull que baixi este plom?

A: Per veure la fondària de l'aigua.
D1: Mira qui surt, ja tenim un metro. És a dir, una parella se'n
encarrega, una parella agafarà l'aigua de dalt, una parella se'n
encarrega de veure la fondària que hi ha. Una tercera parella se'
encarrega d'agafar l'aigua de sota, ja tenim 3 parelles. Una quarta
parella anirà mirant si l'aigua és transparent o si no és transparent. 

G
R

45 1 0 X

Es realitzarà l'activitat mitjançant el treball en grup,
concretament en parelles, i no es fa referència al treball
individual.

X

Es produeix un flux de matèria i energia (d'aire i aigua)
en sentit contrari entre l'ampolla i el riu. No hi ha res
que impedeixi l'intercanvi entre aquests dos sistemes.

G
R

46

En aquest fragment el docent va preguntant al alumnat
per tal de conèixer el que saben i aprofita les respostes
per reorientar i fer avançar l'activitat cap a on ell vol
donant la informació necessària segons les respostes
obtingudes.

0 1 INFORMACIÓ��PREGUNTES X

G
R

47 0 1 INDIVIDUAL��COOPERATIU

OBERTURA��CLAUSURA
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Si l'aigua no es transparent, si l'aigua està tèrbola, està bruta, este
plat el podré veure dintre l'aigua o desapareixerà?

As: Desapareixerà.
D1: Desapareixerà si l'aigua no és transparent. I si l'aigua és una
mica transparent?
As: Es veurà una mica. 
D1: I que desapareixerà primer al vostre entendre, el color blanc o el
color negre.
Hi ha respostes en els dos sentits per part dels alumnes. El docent
posa l'exemple de des del punt de vista d'una aliga buscant un peix al
riu com a presa, "desapareixerà" primer el peix si té el llom negre i si
el qui se'l vol menjar és un peix de les profunditats "desapareixerà"
primer si té la "panxa" blanca.
D1: Tu creus que blanc. Perquè no us ha passat que quan us fiqueu
dins de la piscina i mireu a dalt, veieu llum cap a dalt?
As: Sí.
D1: En canvi, quan mires cap a baix, que hi ha més llum o més
fosca?
As: Més fosca.
D1: Més fosca.

Una quarta parella se'n encarregarà de fer això del plat. Tot això ho
repetirem dos cops: apartats del mar i més a propet del mar. Quan
dic apartats del mar, són uns quilòmetres lluny del mar, i quan dic a
propet vol dir que no res, que anirem a un lloc que no sabrem si això
és el mar o això és el riu, vale?. Ara pel camí, pel camí aneu pensant
quines parelles fareu, pel camí. Una altre cosa, aquest full a la
carpeta. No, quietos paraos, al sortir d'aquí cadascú s'agafa el seu
prismàtic.
Els alumnes van agafar els binocles i marxen a fer l'activitat.
S'acaba aquesta part introduct`ria de l'activitat. 
No hi ha gravació del recorregut en barca pel riu durant el qual
s'agafen mostres d'aigua lluny i a prop de mar i s'oberva el màxim
d'elements del riu que es corresponen amb les làmines que el docent
ha repartit (plantes, ocells,…).
A continuació comença el taller del riu.
El docent diu als alumnes que fins a les 5 completaran l'activitat que
havien començat al matí. A continuació els hi recorda que els hi ha
preguntat al matí sobre els rius que coneixen, i que per les seves
respostes els rius que coneixien eren de muntanya i que en canvi ells
els hi ha explicat que anirien a veure el riu quan arriba al mar. També
els hi reocorda que els hi ha dit unes frases sobre el riu i que ells han
dit si estaven o no d'acord.

D1: Per poder-ho comprovar, mos hem anat tots cap al riu, hem
arribat a allà, i el primer que hem fet ha sigut observar lo que era més
fàcil de vore.
A: Els ocells.
D1: Que eren els ocells que vivien a les vores del riu. Però no només
els ocells, també les plantes i també el que les persones construeixen
a la vora del riu.
A: I un peix.
D1: Fins hi tot un peix, viu o mort?
A: Mort.
D1: Mort per desgràcia, més valia no haver-lo vist i que estés viu. 

G
R

51

Mireu, una vegada s'ha fet això, de les preguntes d'este matí, n'hi ha
5 que m'agradaria tornar a saber com està la cosa.

0 1 REGULADORA��ACREDITATIVA X

El docent vol que els alumnes s'autoavaluin i que
modulin el seu coneixement del delta a partir dels seus
coneixements previs i del que han vist des de la barca.

Per exemple, los que esteu d'acord amb lo que jo dic aixequeu la
mà: Después de fer el viatge, com més a prop hem anat del mar, hi
havia més arbres, com més prop del mar hem anat més arbres hem
trobat. Los que esteu d'acord dit amunt, los que no esteu d'acord no
fan res. No cal que fesseu cap gesto, només és aixecar la mà. Núria
diu que sí, val. Hi ha algú que no ho sap encara, això?.

A: Jo encara no ho sé.
D1: Tu encara no ho saps, 2, 3, a vore. A veure aixequeu la mà els
que no ho sabeu i decidiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

X

G
R

50 1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC

El docent demana als alumnes que expressin la seva
opinió (acord, desacord o no sap) sobre una
determinada afirmació relacionada amb el Delta del
Ebre. Tanmateix, també han de tenir en compte la
informació objectiva del que han vist des de la barca.

X

G
R

52 0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU

En aquest fragment el docent va preguntant al alumnat
per tal de conèixer el que saben i aprofita les respostes
per reorientar i fer avançar l'activitat cap a on ell vol
donant la informació necessària segons les respostes
obtingudes.

X

El docent indica de forma clara i concisa com els
estudiants tindran que actuar en el transcurs de l'acivitat
que van a realitzar.

X

El docent centra l'atenció tant en el medi natural (ocells
plantes) com en els elements fruit de l'acció humana (el
que les persones construeixen a la vora del riu), i com
aquests elements es troben interrelacionats en el marge
del riu.

0 1 INFORMACIÓ��PREGUNTES

G
R

48
G
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11



GRAVACIÓ RIU
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Escolta Fernando, que necessites, quina informació et fa falta per a
saber.

A: Doncs mirar.
D1: I que vols mirar més?. A vore, tu saps que hi ha allí al riu, has
anat cap al mar, llavors que vols dir, que tu no has observat les vores
del riu, perquè dius que vols mirar. Llavors, que feies mentres anaves
a la barca?
A: Mirar els ocells.
D1: Ah, i no t'has fixat amb els arbres, vols dir. Ah, vols dir que has
prestat atenció als ocells i no als arbres. T'ha semblat que aquests, a
veure per si tenim pistes, t'ha semblat que aquells ocells preferien
estar a dalt de les branques dels arbres, o estaven més aviat nedant.

A: Nedant.
D1: Nedant. I si haguessin hagut arbres, creus que els haguessis
trobat a dalt dels arbres? Tu creus que no, bueno, aquí diu Dani, ai
Dídac que...
A: No, perquè són ocells aquàtics.
D1: Són ocells aquàtics, tot i que hi haguessin arbres, haguessin
preferit estar a l'aigua. 
A: Si un que està a un arbre, un ocell aquàtic i resulta que hi ha un riu
anirà al riu, i si resulta que ...
D1: Tu, de les 21 persones que hi ha aquí, hi ha 11 que dieu que
quan més a prop del mar més arbres hi haurà és mentida, dieu que
això és mentida 11 persones. Lo que no sabem és que li fa mal als
arbres. Recordeu que este matí m'heu dit 3 coses: s'ofeguen, l'arena
els molesta i no tenen per agafar les arrels o la sal. De les 3 coses,
tenim pista d'alguna d'alguna d'elles? Tu Marc, que en penses?

A: Jo, a la sorra.
D1: Tu creus que ha sigut la sorra, perquè l'has vista, i la sorra els
molesta. 
Molt bé, atenció, esta frase, los que no sabeu que pensar: quan
menys fondo és el riu, més ocells hi ha dins. 

A: Més?, claro.
D1: Los que no sabeu que pensar, los que no sabeu que pensar, vale.
Los que no esteu d'acord amb això, és a dir, que quan més fondo
més ocells.
A: Tu, Andrea. 
D1: Per tant, Andrea diu que sí, quan més fondo més ocells. Ah, pues
així els 21 dieu que això el que és, és que quan menos fondària més
ocells, vale. 
A: Ala, abans han dit 10 no ho sé. 

El docent demana als alumnes que expressin la seva
opinió (acord, desacord o no sap) sobre una
determinada afirmació relacionada amb el Delta del
Ebre. Tanmateix, també han de tenir en compte la
informació objectiva del que han vist des de la barca.

XAUTONOMIA��DEPENDÈNCIA

OBJECTIU��SUBJECTIU0 1

G
R

53 1 0

G
R

54

En el fragment es discuteix si és cert que quan més a
prop del mar més arbres trobem. Per tant, el fragment
es centra l'atenció en quins elements afecten la
supervivència dels arbres a prop del mar, i quines són
aquestes afectacions. Es discuteix per tant, de que
depèn la presència d'abres al costat del riu, quan
aquest arriba al mar.

X
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D1: Escolta, jo us he dit este matí: a les vores dels riu se fan molts
tipus de conreus. Ara hem fet el viatge, heu vist les vores del riu i us
heu fixat amb els conreus. Hi havia molts tipus de conreus o hi havia
pocs tipus de conreus?
As: Pocs, pocs, pocs.
D1: I algú s'atreveix a dir quin tipus era?
As: Tomàquets, arrossars,....
D1: I els tomàquets com els heu diferenciat dels arrossars?
A: Perquè ens ho has dit.
D1: Ah, però com es diferencia un tomàquet d'una planta d'arròs?

A: Pel color.
A: Perquè hi han tomàquets.
D1: Perquè hi han tomàquets, de quin color?
As: Vermells!
D1: Vermells, i això és lo que hem vist, no?. 
Diverses veus. Inaudible.
Enric, ta he demanat una altre cosa, vale, sí?. Els hem vist els
tomàquets aquests penjats a les plantes, o no, o sí?
A: No, jo no els he vist.
D1: Perquè els hi agrada a les tomaqueres viure inundades d'aigua?
Perquè els camps com estaven amb aigua o sense aigua?

D1: Amb aigua?, però a les tomaqueres no els hi agrada viure ben
inundades d'aigua. O no?
A: Els hi agrada tenir aigua, però no tanta.
D1: Ho podrien resistir. 
A: Siempre que plantas una tomatera la tienes que regar, pero tanto,
tanto...
D1: Pero tanto, tanto. 
Parlen tots a la vegada. Inaudible.
Molt bé, una altre, la penúltima, els que no sabeu que pensar del que
jo dic. Jo us dic que la llengua del riu és transparent i que per tant, el
fondo del riu se pot vore. Hi ha algú que no sap que pensar, que el
fondo del riu se pot vore, des de la barca, eh. Hi ha algú que no sap
que pensar?. Ell no sap que pensar, que et fa falta per a saber que
pensar?. T’has fixat tu, ho has mirat.

A: Jo, sí.
D1: Pablo ho has mirat?
A: No es veia el fondo.
D1:Pablo ho has mirat?. Sí, i si hi has mirat que has vist al fons?
A: Que em podia veure.
D1: Ah, llavors com és que encara no saps que pensar?.
Silenci
Ara et veus una mica atrapat, eh. Ai, les imprudències se paguen.
Diu, escolta, hi ha alguna persona que diu que no és veritat, que sí
era transparent el riu hasta el fondo?. Una persona, que és Núria. Tu
creus que sí que es pot ... Parlen a l'hora . Llavors, perquè m'aixeques
la mà?. Tu dius que...
A: No és pot veure.
D1: Però això és el que estic dient, i tu deies que això és mentida.

A: Ah. 
D1: Vale, doncs 21 penseu que, els 20 perdó, ja, ja, ja.
A: Som 21.
D1: Les imprudències se paguen...

X

G
R

57 1 0 OBERTURA��CLAUSURA

Es centra l'atenció en el fet de que l'aigua del riu no és
transparent, i per tant, el riu és un sistema obert, que
porta materials dissoltsen el seu curs.

En aquest fragment el docent va preguntant al alumnat
per tal de conèixer el que saben i aprofita les respostes
per reorientar i fer avançar l'activitat cap a on ell vol
donant la informació necessària segons les respostes
obtingudes.

Es centra l'atenció en els elements que necessita la
tomaquera per sobreviure (aigua) i no es fa referèncai a
la capacitat que té per realitzar les seves funcions
bàsiques de forma autònoma.

X

0
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55 1 INFORMACIÓ��PREGUNTES
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X

1 0 AUTONOMIA��DEPENDÈNCIA
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Molt bé, la última, és esta frase. Qui diu que és mentida cotxina?.
Diu: l'aigua del riu és de color verd. Mentida cotxina, Núria, això és
mentida, no?. Núria, escolta bé, que és la tercera vegada que te
repenses. Si has d'agafar un tren i has de repensar-te tant, un dia
t'aixafarà el tren. Tots, no hi ha ningú que pensi que això és mentida,
eh. I algú que no sap que pensar, que encara no sap si és verda o no.
I Ferran, ai perdona, Dani, tu has canviat d'opinió del motiu de perquè
és verda l'aigua o continues pensant lo mateix d'este matí?

A: He canviat.
El docent pregunta perquè ara creu que és verda, l'alumne respon
que per les algues. Un altre alumne diu que la seva peixera quan
s'embruta es torna verda. A través de les preguntes del docent,
s'especula si la brutícia ve dels canyissars. I després de preguntar, es
suposa que ve de l'arrel, ja que és la part que toca l'aigua. Però la
clorofil·la està a les fulles.D1: A les fulles, però les fulles no estan a les arrels. Llavors, la
clorofil·la si està a les fulles..., ai no entenc res, m'esteu liant. 
A: Jo ho sé, dels arrossars, perquè...
D1: Ara ja no són les canyes, són els arrossars...
A: ... perquè quan hem anat al riu estava tot això d'arrossars.. 
D1: Però l'arrossar quina és la part que està dintre l'aigua?
A: Les arrels.
D1: Les arrels, i la fulla, que és la part verda, on queda?
A: I la tija també està plantada a dintre, eh. 
D1: La tija naix, de dintre, de les arrels, però és com el canyís, que
està per fora, saps que vull dir, queda a la part aèria, hauria de caure,
d'alguna forma. No us amoïneu, no us preocupeu. Jo sé que vaig
apretant molt, sempre vaig preguntant i a vore la gent que pensa,
perquè a vegades us heu donat compte, que us quedeu de cara de
boniato, que penseu una cosa, i us dic algo i et quedes una mica amb
cara de boniato.

As: Sí.

En aquest fragment el docent va preguntant al alumnat
per tal de conèixer el que saben i aprofita les respostes
per reorientar i fer avançar l'activitat cap a on ell vol
donant la informació necessària segons les respostes
obtingudes.

XINFORMACIÓ��PREGUNTES
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D1: I es que es tracta d'això, de que mos anéssim quedant de cara de
boniato, si cal. Si un ho té molt clar, si un sap lo que diu, com
Andrea, jo no dic que el que digui Andrea sigui veritat o sigui mentida,
jo no ho dic, lo que estic segur és que Andrea ho té clar. De moment
ho té clar, lo que ella pensa, pensa que és així. Perquè és molt ferma,
està mantenint aquella idea, d'acord. I aquí, hi ha altres persones que
la van variant, que és lo que ha de passar. Uns la mantenen, i uns la
van variant. Cadascú, la seva manera de pensar és diferent.

0 1 OBJECTIU��SUBJECTIU X

En el fragment el docent destaca la opinió personal de
cadascú. Alguns més sòlida, altres menys, però es fixa
en que cadascú  té la seva pròpia opinió.

Escolteu, mireu, jo tampoc us vull enganyar, tot això que m'esteu
dient valtros és cert, però cuidado, és cert per el tros de riu que hem
vist, però el riu és molt gran és extremadament llarg. Mireu, per a que
ho entengueseu: Quan us ha costat amb l'autobús de Cambrils a aquí
en temps?

Acorden que el temps aproximat ha estat una hora.
D1: Val, pues si costa una hora, mireu, el riu, si jo pogués fer un
viatge pel riu en autocar desde que neix fins que arriba al mar, hauria,
sense parar, eh, home, si de Cambrils a aquí quants quilòmetres
deuen haver, uns 60 o així.
PA2: Si.
D1: (…) sortint a les 12 de la nit i arribaríeu a les 3 de la tarda. Però
sense parar eh,(…) . En total quantes hores?

A: 15.
D1: 15 hores. 15 hores d'autocar. Això no ho fan els autocars, eh, que
no poden conduir 15 hores seguides, segur que han de descansar
abans, eh. 15 hores dura el viatge, naltros avui hem fet una misèria,
no res, molt curtet. Llavors, podem saber coses de com és el riu
perquè tinc amistats, xiquets, de quart, de cinquè, de sisè, que
sempre que poden, com que han vingut al Camp d'Aprenentatge
tenim una mica de relació, sempre que poden m'envien fotos. Són
xiquets que viuen a la vora del riu, des de que naix fins que arriba a
aquí al mar, d'acord. 

El docent centra l'atenció tant en el tram de riu que han
visitat com en la globalitat de riu des del seu naixement
fins a la desembocadura.

XTOT��PARTS
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I cuidado, perquè jo veient aquestes fotos he arribat a una conclusió,
que no sé si vosaltres hi arribareu. Veient les fotos que vosaltres
esteu ara a punt de veure, crec que el riu té moltes cares.

A: Moltes què?
El docent ho exemplifica amb una alumna que pot fer cara de son, de
gana, avorriment.... peròs sempre es ella. Seguidament baixa la
persiana i comença a passar diapositives.

D1: Mireu, una de les cares que presenta el riu Ebre, no sé si us
sorprendrà, però és aquesta.
A: Uala!
D1: Esta és una foto del riu que hem van enviar.
A: Això és el riu?
D1: Això és el riu, però té forma de què?
A: De núvol.
D1: Lo riu Ebre de tant en tant, no és aigua líquida.
A: És transparent.
D1: És aigua en forma de núvol, de vapor, això és vapor. Això serà el
riu Ebre, el que passa és que este riu Ebre, que passa, toca amb la
terra?
Els alumnes diuen que no i el docent pregunta quan tocarà i els
alumnes responen que quan plogui o nevi. També ensenya una
diapositiva que es veu les gotes de pluja quan cauen com reboten. I
responen que abans tenia forma de vapor i ara líquida, i després
veuen una diapositiva d'una muntanya on l'Ebre està en forma de
neu.
D1: Ai xiquets, ja us ho he dit, que Núria sempre té la cara de Núria,
no un dia és Núria, l'altre és Núrio i l'altre Pepito, no, no, no, Núria
sempre és Núria. Pues el riu Ebre, sempre és riu Ebre, però la cara li
canvia, de vegades té forma líquida, de vegades està en forma vapor,
de vegades està en forma sòlida, sòlida, en forma de neu. 

HOMOGENI��HETEROGENI

Es centra l'atenció tant en la heterogeneitat de forme
que pot presentar el riu (vapor, líquíd, sòlid) com en el
que tenen en comú tota aquests estats i formes i és que
totes són el mateix riu, el riu Ebre.

X1
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Però cuidado, jo crec que l'aigua que podem trobar més neta del riu
Ebre, jo hem sembla que està a aquí.
A: Sí!.
D1: Però una vegada plou, o una vegada neva, tant pura com al
núvol ja no està, perquè aquí que ha tocat?
A: Terra.
D1: Que ha tocat esta aigua gelada?
A: Terra.
D1: Toca la terra. I la pluja?
A: Terra.
D1: Toca la terra. Tot i així, és prou neta per a que moltes vegades,
d'aquí mateix, d'una font que naix nosaltres ja embotellesem esta
aigua. A esta aigua naltros no li hem de fer res. Senzillament, si hi ha
fonts que neixen l'aigua, s'enxufa a una planta embotelladora i mira,
moltes de les aigües que bebem naltros, d'estes que bevem
comprades, són aigües que s'han agafat abans que el riu Ebre tingue
la forma que valtros heu vist, la forma de riu. Però, escolta, aquí
encara hi han coses. Si jo llegeixo l'etiqueta, me diu que hi han coses
aquí dintre, perquè ha tocat terra, que ho heu dit valtros. Potser hi
han poques coses, però hi ha algo més que aigua, alguna cosa més,
perquè ha tocat la terra. Si jo busqués una aigua que no tingués res,
res, res, si jo volgués una aigua que fos clavada en esta, a la terra on
la podria trobar?. En forma natural no la puc trobar, perquè al punt de
tocar la terra, ja tindrà algun producte. Llavors, la podem obtenir a
través de processos químics. Mireu, està és una aigua, no mireu la
marca, la marca és que la he comprat a un súper eh, mireu lo que
fica a baix. Marc, aigua...

El docent explica que de forma natural no podem trobar aigua al terra
que no porti res. I que aquesta aigua s'obté per processos químics.
Amb l'ajuda d'un alumne diuen que és aigua destil·lada. El docent
explica que aquesta aigua es fa servir per planxes, per bateries del
cotxe,... perquè no hi ha cap mineral i que és tant pura com el vapor
d'aigua. 
Molt bé, esta és una aigua que claro, no és queda a aquí a la
muntanya, això ho heu de pensar.

El riu Ebre, una de les cares que té quan naix, és esta. Ah, m'ha
sembla que aquí tots creieu que això és un riu.
As: Sí, sí.
D1: Però la navegació que fa este home en este tros del riu, és
clavada, és idèntica al tipus de navegació que hem fet naltros?
As: No!
D1: Que imagineu, que hi ha més fondària al lloc que naltros hem
navegat o més fondària a aquí?
As: Més fondària a allà!
D1: Allà, a prop del mar. L'aigua és més ràpida a aquí al
començament a la part alta de la muntanya, diguem, a la part alta del
riu o l'aigua sembla que és més ràpida allà on hem navegat naltros? 

A: Aquí!
D1: Esteu d'acord, no, l'aigua se barreja més amb l'aire, fixeu-se totes
aquestes onades, aquesta escuma que es provoca. Aquesta aigua
creieu que té força per arrossegar este home?
As: Sí.
D1: Ell porta la pala, però la pala la porta per avançar o la porta per
esquivar. 
As: Per esquivar, per esquivar. 
D1: La porta per girar, eh, per esquivar problemes, però no per
avançar, perquè qui fa la força d'avançar?
As: L'aigua.
D1: Pues bueno, el riu, aquí a la part alta no només pot fer avançar
aquest home que porta el kayak, el riu també és capaç de fer avançar
això.
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Es centra l'atenció en l'aigua del riu com a un sistema
totalment obert, que des del moment que cau a terra es
totalment permeable a substàncies del medi que
l'envolta.

OBERTURA��CLAUSURA X

X

En aquest fragment el docent centra l'atenció en
mostrar als alumnes com el curs del riu en el seu
naixement és sinònim de moviment i canvi constant.
Encara que també fa una breu referència a l'estabilitat
del curs baix del riu.

1
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A: Uala!
Soroll de pedres.
D1: Escolta, el riu també pot fer avançar pedres, que dieu valtros,
però claro, la força del riu com ha de ser, menuda o forta?
As: Forta!
D1: Ha de ser forta. Hi ha d'haver pendent o no hi ha d'haver massa
pendent?
A: Sí hi ha d'haver pendent.
D1: Hi ha d'haver pendent. 
Esta pedra en realitat, si la toqueu les persones que les teniu per aquí
terra, si toqueu, el tacte que diríeu, que és més aviat llis o rugosa?

A: Llisa.
A: Rugosa.
D1: Aneu passant, aneu passant. És rugosa com l'escorça d'un arbre
o més aviat llisa.
A: Llisa, perquè el riu per la muntanya la va erosionant.
D1: La va erosionant, molt bé. Deixa-la aquí si vols, la passarem en
ells. Llavors, atenció, és curiós, és curiós, mireu. Xivarri . Ai, estes
pedres. Mireu, mireu, no et preocupes tu la toques i en silenci la
passes a un altre i ja està. 
Mireu, està clar que el riu porta força per arrossegar estes pedres,
però una cosa, Núria, me passes un moment la pedra?, me la deixes
un momentet?. Gràcies, Andrea. Mireu, esta pedra, evidentment, si jo
la fico dins de l'aigua, que passa?

Tots els alumnes parlen a la vegada.
El docent pregunta que ha passat. Un alumne respon que fa onades.
El docent torna a preguntar i un alumne diu que s'ha enfonsat. El
docent pregunta si va pel fondo o penjant . Responen penjant. Però al 
final consensuen que s'arrossega pel fons.

D1: Mira que et diu el Marc. Perquè es gaste ha de xocar contra
coses, si va penjada a l'aigua, només xoca amb l'aigua i això sembla
que... i ell creu que se gastarà més si va pegant-se cops contra les
pedres que hi ha en el fondo. Esta és la forma de transportar-se dels
materials que el riu té, però que necessita per a portar aquest tipus de
materials?. Com ha de ser el corrent?

As: Molt gran!
D1: Està molt clar. Vale, hem torneu les pedres, si sou tant amables.
Xivarri.  Una, dues i tres.
(…)
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Llavors, atenció, tenim per tant, una de les cares del riu, una eh, ja
hem vist els núvols, hem vist la pluja, hem vist la neu. El riu quan
naix,... 1 0 HOMOGENI��HETEROGENI X

Es centra l'atenció tant en la heterogeneitat de forme
que pot presentar el riu (vapor, líquíd, sòlid) com en el
que tenen en comú tota aquests estats i formes i és que
totes són el mateix riu, el riu Ebre.

Una altre cara del riu!
As: Oh!
A: El pantà.
A: Primavera.
D1: Està no me la va portar cap xiquet d'aquí del Camp
d'Aprenentatge, esta és del meu xiquet que quan va acabar sisè van
anar a allà a la província de Santander a un lloc que es diu Fontibre,
que és on diuen que neix el riu, tot i que jo no sé si el riu neix aquí o
neix abans als núvol i a la pluja, eh. Aquí per tal i com veieu el
corrent, el riu porta pedres?
A: No. 
D1: Que li passa, que li fa falta a aquest corrent?
A: Onades.
A: Força.
D1: Força. Les onades és lo que fa córrer o les onades és una
conseqüència de la força?
A: És una conseqüència de la força.

X

X

1

Es centra l'atenció en com la pedra s'ha erosionat, és a
dir, en com ha canviat, degut a la força del riu.
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Es centra l'atenció en el riu com a sistema obert que pot
transportar pedres entre l'interior i l'exterior del sistema.
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ENTITATS��RELACIONS

ESTABILITAT��CANVI
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OBERTURA��CLAUSURA X

Es centra l'atenció en la continuitat existent entre
estadis del cicle de l'aigua (el núvol, la pluja, el riu). Ara
bé, també fa referència a la seva separació si es
considera que el riu comença a la muntanya.

X

Es centra l'atenció en com es relacionen els elements
del sistema de manera que possibiliten un pendent
elevat que produeix que aquest tram de riu tingui unes
determinades funcionalitats: l'aigua es mou molt
ràpidament i amb molta força.

G
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Ens preguntem tant si les onades són la causa de la
força de l'aigua o si són conseqüència de la força de
l'aigua.
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D1: Molt bé, però en canvi, aquí, el que sí que pot portar el riu, us heu 
fixat els arbres com estan?
A: Sí.
D1: Quin moment de l'any creieu que és?
As: Tardor, tardor.
D1: Bueno, estes fulles, evidentment si això cau al riu que passarà?
O transportarà al fondo, o a la superfície o penjat del mig?

D1: Això es queda surant, es queda surant, eh. Tu que trobes
Míriam?
A: Que es queda a la superfície.
D1: Que es queda a la superfície. Això sirà com a barcos que se'n
van anant. 
Home, lo que passa és que estes fulles, durant el seu viatge, les
pedres s'arrodonien, durant el viatge a les fulles que els hi passarà?

A: Es trenquen. 
D1: Es trencaran, i esta gran fulla en realitat com arribarà a aquí baix. 

A: Esmicolada.
D1: Esmicolada. Està molt clar. Bueno, ja tenim aquí una altre cosa. 

Continuem el viatge pel riu. El riu va fent de les seues, mireu aquesta
foto que a mi m'agrada molt.

As: Oooooh!
D1: Esta és al principi del riu, eh. Però m'agrada molt perquè és veu
del riu les 3 cares. Mireu, la cara líquida, la cara de gel i aquí?

A: El gasós, ai.
D1: És el vapor, que ho hem dit abans Marc, el vapor, d'acord. Esta
foto és interessant, perquè tenim per una vegada el riu amb les 3
cares. Amb els 3 estats: líquid, vapor i sòlid. Bueno, el riu continua un
viatge.

Es centra l'atenció en com canvien les fulls al llarg del
curs del riu degut a la força de l'aigua.

Es centra l'atenció en el riu com a sistema obert que pot
transportar les fulles dels arbres entre l'interior i
l'exterior del sistema.

ESTABILITAT��CANVI

X

X
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HOMOGENI��HETEROGENI

Es centra l'atenció tant en la heterogeneitat de forme
que pot presentar el riu (vapor, líquíd, sòlid) com en el
que tenen en comú tota aquests estats i formes i és que
totes són el mateix riu, el riu Ebre.X0

RAÓ��EMOCIÓ

El docent expressa les emocions que li desperta una
dapositiva.
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Passa una diapositiva

As: Guau! Ala!
D1: Escolteu, vosaltres diríeu que a les vores del riu, en esta imatge
són molt semblants a les vores del riu per on natros hem navegat?

A: No! Són molt diferents.
D1: Són molt diferents. Mireu, per aquí el riu, veieu que fa com un
espadat, com un precipici, com un penya-segat. Doncs veieu, aquí hi
ha una part i l'altre part està a aquí. La veieu? . Escolta, vosaltres
diríeu que el riu per haver excavat, per haver, ho dic bé, no, "excavat",
per haver construït tot este solc que es veu aquí, ha passat en poc
temps o han passat molts i molts anys.
As: Moooolts!!!
D1: Però això vol dir que este material, esta pedra se desfà amb
l'aigua o no es desfà amb l'aigua.
A: No es desfà.
D1: Llavors com pot excavar si no es desfà?
Un alumne diu la pluja. Un altre la terra, referint-se a que l'aigua amb
terra es desfà. Però llavors es fixen en que hi ha roques a les vores
del riu i segurament la terra va per sota. El docent posa la diapositiva
d'un avenc i preugnta qui l'ha excavat. Després de diverses respostes
sembla ser que el riu, degut a la força que porta.

D1: La força de l'aigua pot fer entrar. A veure, si vosaltres penseu que
el riu és capaç de fer estes coses, que passaria si la cova es
derrumbés. Se podria veure el cel? 
As: No! Si!
D1: Si es derrumbés el sostre?
As: Sí!
D1: Podria ser que aixó es repetís moltes, moltes i moltes vegades?
Podria ser que trossos de la muntanya caiguessin?
As: Sí!
D1: Podria ser. 
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X0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE

Es centra l'atenció en les possibles causes de l'erosió
del terreny degut al pas del riu.

0

Es centra l'atenció en com canvia el terreny degut al
pas del riu.

XESTABILITAT��CANVI
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Escolta, de qualsevol manera, tu hem dius que l'agua pot arrossegar
la terra, però ara, és una pregunta que no sé si, que en penseu.
Trobeu que l'aigua del riu o de la pluja, pot desfer també la terra, la
roca, la pedra?

A: Sí.
A: No.
D1: Vosaltres creieu que no? Pues llavors, no sé que nassos deu ser
això?
A: Ala, sorra de platja.
D1: Sorra de platja? És el mateix?
A: No. A veure?
(…)
D1: L'acabeu de tocar tots, atenció. Acabeu de tocar sorra, portada
d'aquí, de la platja de la Ràpita i acabeu de tocar roca. Però esta roca
està esmicolada, però cuidado són els minerals. Ara no els podeu
veure, veritat?. Mireu, no els veieu els minerals?. Tu no els veus,
Andrea? Necessitaràs ulleres, eh, si no els veus. Ara també els veieu.

A: Però esmicolats.
D1:Toca'ls, toca'ls. Ja sé que tocaràs la pantalla, però toca'ls a on
estan los minerals. Això són los minerals. Aquí es poden vore, però
de vegades, estos minerals estan dissolts a l'aigua, estan desfets a
l'aigua i estos no es veuen.
A: Com la sal, com la sal.
D1: Com la sal, molt amable, com la sal. Atenció, ojo xiquets, perquè
mireu, mireu, que de vegades.. apa aquí. De vegades el riu grata la
muntanya i desfà els minerals. 

Continuem el viatge, una altre imatge que m'ha portat a una zona que
diríeu que és industrial, de poble o agrícola?
As: Industrial, industrial.
D1: Industrial. Mireu, cadascuna de les fàbriques que surt en este
polígono, cadascuna de les fàbriques necessita aigua. El riu no és
això, eh, és la carretera. El riu el veieu allà?
As: Sí. 
D1: Cada una d'estes fàbriques, l'aigua que necessita la pren del riu,
perquè el té a la vora, és el més normal. És com les plantes d'este
matí que havíeu vist,no?. Que ficaven els conreus a la vora del riu
perquè agafin l'aigua. Pues esta aigua que cadascuna d'estes
fàbriques necessita quan entra a la fàbrica i després surt i torna al riu,
l'aigua que entra i l'aigua que surt, creieu que és igual?

As: Nooo.
A: No, perquè la contamina.

1 0 AUTONOMIA��DEPENDÈNCIA X
Es centra l'atenció en la necessitat d'aigua que té tant la
indústria com els conreus del costat del riu.

1 0 ESTABILITAT��CANVI X

En les tres últimes frases es centra l'atenció en com
canvia l'aigua entre que entra i surt de la fábrica, i no
es fa referència a la seva immutabilitat.

0

El docent centra l'atenció d'aquest fragment en l’home i
les seves accions/produccions (indústria, conreus), fent
referència al medi natural (el riu), però sempre al servei
de l’home, aportant aigua per la indústria i els conreus. 

G
R

78

1 0 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC

ESTABILITAT��CANVI

G
R

77 1 0

G
R

76 1

Es fixa l'atenció en que el riu es un sistema obert que
permeble a diferents elements entre l'interior i l'exterior
del sistema, com és el cas de la sorra i de la sal.

X

X

Es fixa tant en els canvi que suposa que la roca
s'esmicoli i es converteixi en sorra, com en el fet de que
malgrat que s'esmicoli els minerals que formen aquesta
roca/sorra són els mateixos.

X

OBERTURA��CLAUSURA
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D1: La contamina que vols dir, que guanya algo o que perd algo?

A: Que guanya.
D1: Que és lo que guanya l'aigua?
A: Petroli.
A: Contaminació.
D1: Però quan dius contaminació, quines substàncies t'imagines?

A: Petroli.
A: Terra.
A: Fems.
A: Brossa.
D1: Brossa, orgànica, però no vols dir que està a terra la brossa...

A: Plàstic.
D1: Plàstic.
A: Jo, lo que al cap de tems es fa...
P: òxid.
D1: Fragments de ferro,...  
Molt bé, tot això, totes estes coses que van a parar a l'aigua, totes es
podran veure?

As: No.
D1: Hi haurà coses que si? Andrea, per favor. Del que entra a dintre,
al que surt de la fàbrica i embruta esta aigua, tot el que s'afigix a
aquesta aigua se pot veure?
A: Algunes coses sí i altres, no.
D1: M'agrada esta idea, podria ser això.
Atenció, sigue com sigue, l'aigua continua el seu viatge i arriba a una

ciutat, i en esta ciutat, una part de l'aigua la teniu per aquí, una part
està per aquí, vale?. Però molta aigua està a casa la tia Maria Cinta,
una altre està a casa del tio Pere, una altre està a casa del tio Juan, a
casa de la senyora Francisca, a casa del senyor Lucrecio. A cada
casa nostra està el riu Ebre, o no?
A: Sí.

X

X

OBERTURA��CLAUSURA

TOT��PARTS

G
R

80
G

R
79 1 0

1 0

Es fixa l'atenció en que l'aigua del riu es un sistema
obert on hi van a parar diferents elements provinents de
la indústria (òxid, petroli, fems,…). Alguns d'aquest
elements no són visibles i per tant seran totalment
permeables en aquest sistema i altres són visibles, i
malgrat que siguin transportats pel flux d'aigua, no són
permeables a aquest. 

El docent centra l'atenció tant en la globalitat del
sistema que conforma l'aigua del riu Ebre com en cada
part d'aquest que arriba a cadascuna de les cases de
les poblacions abastindes pel riu.
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D1: Igual com l'aigua del riu va a les fàbriques, l'aigua del riu també
va a les cases. I quan la senyoreta Andrea utilitza, que viu a uno
d'estos pisos, tu utilitzes l'aigua per a dutxar-te, o quan vas a fer un
pipí i tires la cadena del vàter o quan et rentes les dents i tires l'aigua
amb que et rentes la boca, o quan rentes els plats, que sé que
t'agrada molt rentar plats, d'acord. Tota aquesta aigua que entra a
casa, quan surt, surt igual?

A: No. 
D1: Surt?
A: Bruta.
D1: Amb més coses de les que portava quan entrava?
A: Sí.
D1: O amb menys coses de les que portava?
As: Amb més!
D1: Amb més coses. 
A: La brutícia d'aquí, per exemple.
D1: La brutícia d’aquí, la brutícia d'aquí, eh, la brutícia de quan me
rento, la brutícia que porto a aquí incrustada, los pèls que hem cauen, 
la mica de pell que hem cau, el menjar que hi havia al plat, tot això
també va a parar a l'aigua del riu, però amb això, si no tenim cuidado
l'aigua del riu va agafant un aspecte...

A: Diferent.
D1: Creieu que aquesta aigua la puc embotellar, tal i com està a allà
al riu.
A: No.
D1: Que necessitem perquè aquesta aigua es pugui tornar a utilitzar?
Marc.
A: Rentar-la amb un aparell que tregui la brutícia i el color que té.

D1: Andrea diu que és una?
A: Depuradora. 
D1: Depuradora. Míriam, tu estàs d'acord?. Mira, esta és una imatge
que va enviar un xiquet que vivia al costat d'una depuradora, i teniu
raó, l'aigua s'ha de depurar. 
És a dir, a veure a si m'aclareixo, vosaltres m'esteu intentant dir que
cada vegada que utilitzo l'aigua se va carregant de productes.

A: Sí.
D1: Que molts productes jo puc vores i molts productes no puc
vore’ls. M'ha sembla que ho vaig entenent. 
A veure, a aquí el riu també s'utilitza, però ho utilitza la fàbrica o ho
utilitzen les cases o ho utilitzen els camps.

As: Els camps.
D1: Tu veus un poble a aquí, molt bé, però que hi ha a la imatge?

As: Camps.
D1: És camp. Quan l'aigua que Dani agafa per a regar este camp,
travessa per sota terra tots estos camps i arriba a aquí, esta aigua
que ha travessat trobeu que surt igual que quan ha entrat, o es
carrega també de coses?
A: Es carrega, lo que agafa de la terra.
D1: Si Dani és un pagès que per ajudar les seves plantes tira abono,
tira adob a les plantes, este adob pot ser que vagi a parar a l'aigua
també?
A: Sí.
D1: Eh, podria ser que això passes, d'acord. I estes coses que Dani
afegeix sempre es veuen o de vegades no es veuen. 
A: De vegades no es veuen.
D1: De vegades no, de vegades sí.

OBERTURA��CLAUSURA X

ESTABILITAT��CANVI

X

ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

OBERTURA��CLAUSURA1

G
R

83

1 0

Es centra l'atenció en la relació d'interdependència entre
l'acció humana i el medi natural (viu o inert). És a dir,
l'acció de l'home contamina l'aigua però perquè tant el
medi com l'home pugui tornar aprofitar aquesta aigua
caldrà descontaminar-la. Així doncs, l'home la "neteja"
a la depuradora per tal de no contaminar el medi i
garantir la supervivència d'aquest i la seva pròpia.

G
R

81 1 0

Es fixa l'atenció en que l'aigua del riu es un sistema
obert que permeable a diferents elements provinents de
les zones residencials (menjar, "bruticia",…).

Es centra l'atenció en com canvia l'aigua entre que
entra i surt de casa, i no es fa referència a la seva
immutabilitat.

0

X

0

G
R

82

1

El docent es fixa tant en els elements que són
permeables entre l'interior i l'exterior d'un sistema, com
en els que no ho són. És a dir, tant en el principi, com
en el final del fragment fa referència als elements que
estan en el flux d'aigua i no els veiem (permeables) com
en els que estan en el flux d'aigua, però els veiem
(impermeables.

G
R

84
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Sigui com sigui el riu fa el seu viatge i continua sent utilitzat, i de tant
en quan el riu surt del seu llit.
A: I per exemple, un poble que hi va un riu pel costat, plou molt i se...

D1: I s'inunda. Aquí afortunadament si us doneu compte, no hi ha cap
poble, és així, és un terreny natural. Atenció, de quan en quan, vàries
vegades, malauradament, el riu troba una paret. Estes parets, jo
suposo que les persones quan les toquen deuen pensar, home quan
el riu, quan plou molt i neva molt i el riu porta molta aigua pot passar
que s'inunden els pobles, per evitar això, si naltros poguéssim anar
controlant el riu per parets, potser evitaríem aquestes inundacions,
eh. Això es diuen embassaments, embassaments. Lo que no sabien
potser les persones és que aquestes parets no només aturen l'aigua,
aquestes parets també aturen altres coses que el riu porta. Per
exemple...

A: Pedres. 
D1: Sabeu que és, no, tot això que us ensenyo?. Però estes pedres
no són com aquelles grosses que tirat jo abans al terra.

A: No, són diferents.
D1: Que li passa en estes?
A: Que estan planes.
D1: La paraula és planes?
A: No, arrodonides.

G
R

87 D1: Estan menudes, estan més menudes, s'han anat fragmentant, eh. 
1 0 ESTABILITAT��CANVI X

Les pedres, s'han anat fragmentant i per tant, han anat
canviant.

Però de totes maneres, quan jo les fico en aigua, que fan,.... van al
fondo. I de vegades, el riu pot portar pedres encara més fines,com
l'arena. Però esta arena quan jo la fiqui a l'aigua que passarà?

A: Es dissol.
D1: Se dissol?
A: Canvia de color.
A: Queda al fons. 
D1: Mira, mira que està fent. La llanterna qui la té?. Àlex, obre la
llanterna, fica-nos la llum. Corre, corre, corre. Fica-la de través a
veure si podem veure que passa. Mireu que està passant amb les
partícules. 
A: Uala, que xuli.
D1: Que fan?
A: estan fent com granets.
D1: Eh, se queden dalt o van caient?
A: Por debajo.
D1: Van caient. Molt bé, atenció. Gràcies, Àlex. Pablo, perdó, un
momentet, cuidado. Aquestes parets, no només aturen l'aigua, també
estan aturant tot lo que vagi per on, per dalt o per sota?
A: Per dalt. 
D1: Tot lo que vagi per dalt o per sota?
A: Per sota.
D1: Per sota. I Sandra, els peixos també, tens raó xiqueta, si un peix
vol passar farà "pom, pom, hem deixes passar", "no". I si un peix vol
pujar?, farà "pom, pom, que vull passar", ell no, ell pobre ja pot picar
a la porta que això no deixarà passar als peixos. 

A: Però pujarà l'aigua, l'aigua, l'aigua i ...

G
R

89

D1: Però com que hi ha moltes parets, ells juguen. Si veuen que està
plovent molt el que fan és obrir i deixar sortir l'aigua i buidar-la perquè
la que vindrà nova no trenqui la paret, saps que vull dir?. Van jugant,
van controlant-ho d'aquestes maneres, d'acord. 

0 1 ANTROPOCÈNTRIC��AMBIOCÈNTRIC X

En aquest fragment el docent es centra en l'home i les
seves acions i no té en compte el medi natural (es fixa
en el control que l'home té de l'aigua del riu mitjançant
l'obertura i el tancament de la presa).

0

Es fixa en les barreres que es posen al riu
(embassaments) per impedir el pas de matèria i energia
enter l'interior i exterior d'uns sistema.

X

X

G
R

88 0 OBERTURA��CLAUSURA1

1

G
R

85 OBERTURA��CLAUSURA0

X

G
R

86 1

Es fixa en com l'embassament es una barrera
impermeable al pas del'aigua, però també al pas de
granets de sorra, pedres, peixos,…

Es fixa en les pedres que mostra la diaposita que són
diferents a les que els hi ha ensenyat, però tot i així
tenen coses en comú ja que a les dues tipologues hi fa
referència amb el mateix nom (pedres).

HOMOGENI��HETEROGENI
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Sigue com sigue, quan buidem aquestes comportes la grava, les
pedres, l'arena no podrà sortir.
A: Perquè estan a baix.
D1: Perquè estan a baix i les portes estan a dalt. Llavors, que passa,
que la única cosa que pot sortir són partícules molt fines, no sé si les
veieu aquí?
A: Sí són com marronetes.
A: No.
D1: Veus que són marrons. Això són partícules que són encara més
fines, a veure si la trobo ara si que us demano que vigiléssiu una
mica, aneu tocant, són encara més fines que l'arena. Ho notes?

A: Sembla Cola-cao.
D1: Sí, sembla Cola-cao, molt ben dit.
Soroll de fons de nens. Mentres es passen el pot amb "Cola Cao".

D1: Ei, tot això, quan es mira dintre l'aigua....
A: Canvia de color.
A: Uala. 
D1: Veieu, veieu com va quedant. Se va quedant tota tèrbola, tota
bruta. Fica-li, fica-li.
A: Uala.
D1: Atenció, l'aigua queda tèrbola, això sí que pot passar. Parlen. Ei, 
atenció, esta aigua bruta si que pot sortir per aquí.
Però cuidado, mireu, el riu el tenim ja molt a prop de casa nostra.

Això és el curs últim del riu, quan el riu té més corrent o quan el riu té
menys corrent?

As: Menys.
D1: Té més pendent o menos pendent?
A: Menos.
D1: Menos pendent. 
I el riu arriba al final del seu viatge. Eiii!. Avisa als alumnes perquè
fan soroll. Este matí hem aparcat aquí l'autobús. Este matí hem
aparcat aquí, hem sortit amb la barca i hem arribat fins aquí, hem
parat la barca, hem trobat 4 metres de fondària, hem agafat aigua,
hem girat cua i mos hem anat hasta aquí, hasta el mar. Hem fet la
volta, hem agafat aigua, hem continuat, algunes persones han arribat
fins aquí, i hem arribat fins a aquí.

Mireu, quan el riu arriba a esta part, quan arriba als últims
quilòmetres, els còdols han pogut arribar? Han pogut arribar José pel
fondo estos?

A: No. 
D1: Quin problema han tingut?
A: Que no hi ha força.

G
R

92 1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE

XOBERTURA��CLAUSURA

X

G
R
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R
91 1

01

0

Es centra l'atenció en com es relacionen els elements
del sistema de manera que possibiliten un pendent baix
que produeix que aquest tram de riu tingui unes
determinades funcionalitats: l'aigua es mou lentament i
sense força.

ENTITATS��RELACIONS X

En aquest fragment el docent pregunta per quines han
sigut les causes de que els còdols no hagin pogut
arribar a l'últim tram de riu.

Es fixa sobretot en el que pot passar apart de l'aigua
quan s'obren les comportes del embasasment. Tot i
així, també es fa referència a que la grava, l'arena i les
pedres, quedaran al fons i no podran sortir.
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Apart de la força, els alumnes també diuen que el problema pot ser
que els aturi la terra o una onada cap al altre costat produïda per un
vaixell perquè queden al fons. Els alumnes responent al docent,
també diuen que la grava i l'arena sí que poden passar, i que van
surant per dalt perquè pesen menys que els pedrots.

D1: Ah, i és suficient. I si el corrent no és suficient per arrosegar
grava, podria arrosegar.
As: No, sí. 
D1: Podria arrosegar l'arena?
As: Sí.
A: Claro que sí. En la platja passa.
A: Quan hi han onades passa.
D1: Escolta, però tot això, les pedres, la grava, l'arena, va per dalt, va
penjat pel mig o va tot pel fondo?
As: Tot pel fondo.
D1: I si hi fico una paret, podria arribar al mar?. Si jo construeixo una
paret al riu, si jo aturo el riu, estes pedres que van pel fondo, esta
grava que va pel fondo, esta arena que va pel fondo la podrà saltar la
paret?
A: No arribarà al mar, perquè al estar al fons no baixa.
D1: I si hi ha alguna cosa que està per aquí penjada podrà passar?
A: Sí. 
D1: Per on?
A: O sigui, és que les coses que hi han a baix s'aturen les unes a les
altres, per exemple, la terra atura les pedres, les pedres a les fulles...

D1: Però les fulles han d'estar surant. Però les pedres no queden
clavades?
Diversos alumnes parlen i les converses no són inteligibles.
Molt bé, molt bé, ho tenim bastant clar, però aquí encara ens queda
una cosa, que este riu quan arriba a aquí amb qui es troba?
As: Amb el mar. 
D1: I podria ser que el mar li donés algo al riu? O només és el riu que
dona coses al mar? M'ha semblat entendre, que vosaltres penseu que
el riu al mar li dona arena, perquè ho ha dit ell, Dani, que de vegades
troba arena als ulls. Dídac, no has dit això, eh? Podria arribar l'arena
al riu? Podria arribar el fang al riu?

A: Sí. 
D1: Pot arribar el fang al riu?
As: Sí, sí, no. 
D1: Podria ser que el mar li donés algo al riu?
A: Sí. 
D1: Que seria esta cosa?
A: Color.
D1: Què té el mar en abundància que li pot donar al riu?
A: L'aigua.
A: Sal.

1 0 OBERTURA��CLAUSURA

0

G
R

93 X

Es centra l'atenció en com al posar una barrera en el riu
la majoria d'elements no són permeables entre l'interior
i exterior del sistema. Tanmateix, també es fa referència
a que els element que suren sí que poden passar,
sempre i quan el corrent tingui suficient força.

X

G
R

94 1 OBERTURA��CLAUSURA

Es centra l'atenció en com el mar i el riu són sistemes
oberts, permeables entre sí i que poden intercanviar un
flux de matèria i energia entre els dos sistemes.
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D1: Color, aigua, sal. Quina de les tres coses creieu que serà més
fàcil de detectar? El color, l'aigua, la sal?
Després de diverses opinions sembla que es consensua el color.

D1: Este matí, per parelles heu agafat dues ampolles d'aigua, ho
recordeu?
As: Sí. 
El docent explica que han agafat mostres doblades d'aigua del riu de
dalt i fons a prop del mar i dalt i fons lluny del mar. Veuen que el color
és el mateix.
D1: El mar no li dona color diferent al riu. Diferència d'aigua?
As: No. 
D1: I la sal?
A: La sal. 
D1: Però claro, per a detectar la sal necessitem ... necessitem un
detector de sal. 
A: Ah, jo, jo.
El docent proposa, amb l'ajut dles esudiants, utilitzar com a detector
de sal el sentit del gust que tenim a la llengua i explica que primer de
tot cal esbrinar quina part de la llengua és la que detecta millor la sal.

G
R

96

Treballarem en grups de 3 que ara ja ho faig: 1, 2, 3, Núria, Andrea i
Atzia, 2, 3, t'ajuntes amb ells, amb els dos nois i júlia amb ells. Les
tres xiquetes que hi ha a continuació, los 3 xicuelos Marc inclòs, i
vosaltres 3 Dídac, Aleix i Àlex, eh, aneu junts, vatros tres. 

0 1 INDIVIDUAL��COOPERATIU X

El docent demana explícitament que l'activitat es faci de
forma cooperativa, en grup.

Atenció, cadascú de vatros tindrà un potet amb aigua que hem posat
aigua d'aquesta de Font Vella, però que ara és aigua dolça, ara aquí
no hi ha res de sal, per tant, el primer que farem sirà convertir-la en
aigua salada. Per convertir-la amb aigua salada que farem?

A: Sal, sal.
D1: Afegir sal. No cal que mos excedim, de moment ficarem tots lo
mateix, mitja cullerada de sal tots, eh. Una vegada tinguéssim l'aigua
salada preparada cadascú de natros, cada xiquet de l'Equip de 3,
agafarà dos palets (...) amb estes palets farem el següent, buscarem
a la nostra llengua quina part detecta millor el sabor, el salat. Ho
farem de la següent manera. Suco, només cal sucar, prove, i la
primera cosa que farem, provaré sota de la llengua, sota. Llavors,
sota de la llengua vol dir que jo m'he quedo amb la llenua ají i juco lo
palet ají i poso lo palet ají i quieto, m'he quedo quieto. No moc per res
la llengua no, no, no, només m'he toco la part de baix, punto. Quan
acabo, glop d'aigua, per això us he portat les botelles. Segona, torno
a sucar per l'altre part, xap, xap, suco, següent pas, el costat, ají, ají.
No estic dient que feu...no, estic dient que toqui només el costat. Si
no noteu sabor, glop d'aigua. Tercer, només la punta, la punta, sense
fer mmmmmm, no, no, ningú pot fer mmmmmm, no perquè llavors
no sabrem qui detecta perquè esteu barrejant-ho tot, m'enteneu?. Per
tant, primera vegada per sota, segona vegada?

A: Pel costat?
D1: Per sota, lateral, punta. Sota, lateral i estiradet. (...) Bueno pues,
atenció una persona de cada grup ve cap aquí agafa una cullereta i la
sal. (soroll) Quan les persones se'n van deixo, atenció, una segona
persona de cada grup, una segona persona ve a buscar els palets,
n'ha d'agafar 6, 2 per cadascú. (soroll) 

(…)
A la feina nois!
Durant un parell de minuts els estudiants realitzen l'activitat i el docent
els va corregint o indicant que han de fer si estan perduts. Els avisa
que han de fer l'activitat seriosament i renya a un estudiant que està
donant sal a una mantis. A continuacó pregunta a cada grup si ha
notat la sal a la punta, al costat o a sota de la llengua. Fan recompte i
guanya clarament el costat de la llengua.

Molt bé, atenció, (...) . Bé, la nostra intenció era esbrinar quina part de
la nostra llengua servia millor com a detector de la sal, i hem quedat
d'acord que serà la part del costat, no heu dit si un costat o l'altre, i
per tant que suposo que tant hi fa qui sigui un costat o que sigui un
altre, això és igual, però serà sempre la part del costat. 

0

En aquest fragment el docent va preguntant al alumnat
per tal de conèixer el que saben i aprofita les respostes
per reorientar i fer avançar l'activitat cap a on ell vol
donant la informació necessària segons les respostes
obtingudes.

XINFORMACIÓ��PREGUNTES0 1

X1
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R

95
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97 RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

En aquest fragment el docent explica als alumnes que
és exactament el que tindran que fer, per tant, aquesta
part de l'activitat es totalment pautada i guiada, i no hi
ha marge per a la improvisació.
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Segona feina a fer, la meva pregunta és a partir de quanta sal cal
ficar a l'aigua per a que la llengua funcioni com a detector?. Tinc que
ficar segons tu quanta sal?

A: Mitja cullerada?
D1: Mitja cullerada. Però tu pensa quina cullerada, tu penses?
A: Una cullerada.
D1: Tu penses una cullerada. Dídac pensa... 
A: Dos cullerades.
D1: Dos cullerades. Tu penses...
A: Una.
D1: Tu penses una. 
I així succesivament el docent va preguntant a cadascun dels
alumnes, que li responen una, mitja, dos, una i mitja, una i un quart,…

(...) Mireu, anem a fer una altre prova per a saber a partir de quanta
sal, quanta sal he de ficar jo a l'aigua perquè detecte la llengua
aquesta sal. val. Llavors, ho farem de la següent forma, he preparat 7
pots, mireu, a cada un d'aquests 7 pots he ficat una etiqueta. En
aquests pot fica 0, 0 grams i vol dir que aquí no ficarem gens de sal,
llavors hi ficaré una aigua que estic segur que no té gens de sal que
és... l'aigua destil·lada, llavors que al que li toqui aquest el que ha de
ficar és un litro d'aigua destil·lada, per a saber un litro aquí té un
mesurador, un mesurador que només arriba als 500, i pel litro ma
sembla que no és prou 500. 

El docent explia detalladament les altres quantitats de sal que ha de
dissoldre els altres grups en un litre d'aigua: 0,2 grams per litre, 1
gram per litre, 1,7 grams per litre, 10 grams per litre, 35 grams per
litre i 74 grams per litre. Per cadascuna de les mesures explica com
ho han de fer: ús i tara de la bàscula,... Els hi explica que han d'afegir
la sal, tapar-ho i remenar una mica com una maraca. El docent els hi
indica on tenen l'aigua destil·lada, la quantitat a posar i on hi ha
embuts per si els hi cal. A continuació els alumnes estan uns 20
minuts en total realitzant les mesures, amb la supervisió dels docents.

D1: Molt bé xiquets, per favor, les pers... mireu, jo necessitaria que
estiguéssiu una mica, ja sé que demano molt, però us vull demanar
per favor que estiguem una mica callats perquè femel que hem
d'acabar de fer. Tot això s'ha de muntar, i això és el problema que hi
ha. Si ho hagués portat jo no haguéssiu après a mesurar, ni a
fabricar aigua salada, ni altres quantitats així, eh. Ni a trobar quina és
la millor part de la llengua que mos serveix. 

El docent explica que cada equip ha de tenir una graella, amb el nom
de les persones que formen el grup i a cada columna les mesures de
sal. Els hi explica que cada persona ha d'agafar quatre palets i que
hauran de mesurar de menys a més concentració perquè no els hi
quedi el gust salat. igualment hauran de rentar-se la boca entre
mesura i mesura, a partir de la mesura que trobin sal. Per indicar si
ho troben dolç o salat, posaran una D o una S a la graella. El docent
reparteix el material i els alumnes realitzen les mesures uns 10
minuts.

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

En aquest fragment de l'activitat l'atenció es centra en
un coneixement disciplinar (capacitat de la llengua per
detectar el gust salat) mitjançant una altre disciplina
(procediments i tècniques de laboratori). 
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R

98 SABER��APRENENTATGE0 1

X

X
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En aquest fragment el docent explica als alumnes que
és exactament el que tindran que fer per tal de
comprovar a partir de quina concentració la llengua pot
detectar que l'aigua és salada, per tant, aquesta part de
l'activitat es totalment pautada i guiada, i no hi ha
marge per a la improvisació.

RIGIDESA��ESPONTANEÏTAT

El docent centra la seva atenció en averiguar els
coneixements previs que té l'alumnat sobre quina
quantitat de sal és necessària per ser detectda per la
llengua.
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D1: Molt bé, acabem ràpidament, per favor. Molt bé, molt bé, molt bé. 
Atenció, dits aixecats els xiquets i xiquets que han trobat salada la
botella que tenia 0 grams de sal. Ningú aixeca, no?. Vale. Dits
aixecats els xiquets que han trobat aigua salada, el gust salat quan hi
havia 0,2 grams, 0,2. No? Ningú ha trobat salat?. Però aquí hi ha sal,
eh. Molt poca, però, la boca, no ho trobat. Dits aixecats els xiquets
que quan hi havia un gram de sal han notat gust salat. A veure, no ho
veig. Quants sou?
A: Dos.
D1: Dos xiquets. Dos per a un gram, no?. Dos xiquets. Això que vol
dir, que la majoria quan hi ha un gram la continua notant... dolça o
salada quan hi ha un gram?
As: Dolça.
D1: Dolça, eh. Molt bé, ara xiquets que quan hi havia 1,7 l'han trobat
salada. Aixequeu els dits. Ja ho podeu comptar. Ah, no sou molts.
Un, dos, tres, quatre. Quatre, eh, només.
As: No.
D1: Ah, cinc, cinc. Xiquets que quan hi havien 10 grams l'han notat
salada. La majoria. Núria no. Núria està desconnectada. Xiquets que
han notat que a 35 grams l'aigua estava salada. Tots menys la Iris.
La Iris, no?. I xiquets que els 74 ho han notat salat. 

Mireu, a veure si ho hem fet bé. Si no m'equivoco jo les quatre
primeres fins aquí, heu trobat que aquestes 4 el sabor era dolç. I a
partir d'aquí..
A: No.
D1: La majoria, eh. Parlo de la majoria, eh. I a partir de 10 grams cap
allà heu notat gust salat. Escolta, a veure, això vol dir que el nostre
detector serveix, o sigui, necessita més de 10 grams de sal per
començar-lo a notar. Bueno, hi ha un salt entre 1 i 10. No sé si amb 5
l'haguéssim començat a notar, però amb les mesures que teníem era
així. 

0 1

G
R
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0

XCONSENS��CONFLICTE

El docent pregunta els resultats als alumnes buscant
una majoria, un consens sobre els resultats, però també
té en compte les opinions divergents, que no
coincideixen plenament amb la majoria.
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Escolta, una planta, no una llengua, aquàtica, on notaria la sal, quan
la notaria. Com naltros, a partir de 10, a partir de 35, a partir de 74..

A: A partir de la...
D1: Com ho sabríem, com una planta m'explicarà que ha trobat sal?

A: Per les arrels.
D1: I les arrels que faran?
A: Avisaran.
D1:Per on m'avisaran? Treuran una bandera o un cartell?
A: Moriran.
D1: Morir. Si mort la planta...
A: O estarà seca.
D1: Estarà seca, per tant, es mor. Mira, una planta es mor a partir
d'aquí. A partir de quants grams?
As: de 10.
D1: de 10. I un animal com ara que et diré jo, com ara...
A: El pop.
D1: El pop, com el pop ens diu que hi ha massa sal per a ell?
A: Que no surt tinta.
A: Que cambia de color.
D1: O que es mor?
A: O que flota?
A: Un pop pot resistir la sal.
D1: Un pop no pot resistir la sal? Un pop pot resistir la sal? Però, tant
li importa que hi hagi poca sal com que n'hi hagi molta?. Mireu,
aquesta aigua d'aquí he posat tanta sal com a un lloc del món, un lloc
en concret, com un mar del món que té un nom especial. Us diré el
nom del mar, i si penseu que el pop pot viure a allí, pel nom que té...
És diu, he ficat tanta sal com la que hi ha a un lloc que es diu el Mar
Mort.
A: Oooooh.
D1: Sí es diu Mar Mort, per què es deu dir Mar Mort?
A: Perquè hi ha massa sal.
D1: Hi ha massa sal, i a qui afecta?
A: Als animals.
A: Perquè el meu pare va anar a un lloc que era el Mar Mort i podia
llegir un llibre d'esquena al mar.

1 0 MULTICAUSA��MULTIEFECTE X
Es centra l'atenció del fragment en les conseqüències
per animals i plantes d'una excessiva concentració de
sal en el medi.

0 1 INFORMACIÓ��PREGUNTES X
El docent va preguntant al alumnat per tal de saber els
seus coneixements i aprofita les respostes per
reorientar l'activitat i fer-la avançar cap a on ell vol.

G
R

10
1

1 0 POSSIBILITATS��LÍMIT

Es centra l'atenció del fragment únicament en quines
són les condicions límit de sal a partir de les quals hi ha
afectacions sobre animals i/o sobre plantes i no es fa
referència a tot el ventall de condicions del medi on el
desenvolupament d'animals i plantes és perfectament
viable.

X
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D1: Això és. Això és la sal. Això és un altre història. Ara mira, aquest
serà ton pare, imagina que aquest senyor té forma d'ampolla de vidre, 
imagina que és ton pare. El teu pare es diu?
A: Miquel.
D1: Miquel. I tu d'apellido et dius?
A: Morente.
D1: Morente. És Miquel Morente, eh?. Ara Miquel Morente mos farà
de detector de la sal, vale?. Quan Miquel Morente estigui en un lloc
amb sal que farà: surarà més o s'enfonsarà?
A: Surarà.
El docent fica l'ampolla "Miquel Morente" en 0 grams de sal i
s'enfonsa, en 0,02 també, en 1 gram de sal també(qantitat a partir de
la qual la planta d'arròs té afectacions), en 1,7 grams igual (la màxima
quantitat que segons les autoritats sanitàries hi pot haver a l'aigua
sense que hi hagi afectacions per les persones).

D1: És el mateix. Escolteu, us enrecordeu que aquestes 4 tenien
sabor dolç?. 
As: Sí. 
D1: Miquel Moriente ho senyala dient que està a este nivell. Ara fico
el Miquel Moriente a l'aigua de 10 grams de sal. En 10 grams de sal,
la majoria de plantes, si jo les poso en aigua en 10 gram de sal en
cada litro, es moren. La majoria es moren. Llavors, ara el Miquel
Moriente mos detectarà la sal?
As: Sí.
Continuen fent la comprovació per 35 grams de sal/litre (concentració
de l'aigua de mar) i 74 grams de sal/litre (concetració de sal en el Mar
Mort). Miren els resultats. L'ampolla detecta una mica la sal a partir de
10 grams litre, i ho detecta clarament en 35 i 74 grams de sal/litre.

0 1 RAÓ��EMOCIÓ X

Malgrat que l'experiment es realitza d'una forma
rigorosa i objectiva, el docent busca fer-la més amena,
divertida i atraient pels alumnes mitjançanjt el recurs
d'anomenar l'ampolla com el pare d'un alumne. És a dir, 
busca despertar sensacions i emocions en l'alumne que
facilitin la seva receptivitat.

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

En aquest fragment de l'activitat l'atenció es centra en
un coneixement disciplinar (detecció de la concentració
de sal en aigua) mitjançant altre disciplines
(procediments i tècniques de laboratori, física de la
densitat). 

En el fragment el docent centra l'atenció en quins són
els efectes de una determinada concentració de sal per
les plantes, les persones, ….

X
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MULTICAUSA��MULTIEFECTE1 0

31



GRAVACIÓ RIU

C M A A��������B A��������B A��������B B

CODI
GRADIENTÀMBIT

CATEGORIASEGMENT SIGNIFICATIU JUSTIFICACIÓ

D1: Porta la botella Dídac. La número 1. Porta l'altre safata, per
favor. La botella número 1 algú se'n enrecorda si era de apartada del
mar o de prop del mar?
As: De prop del mar.
D1: De dalt o de sota.
As: De dalt.
D1: De dalt. Serà aigua dolça o aigua salada?
A: Dolça.
D1: La salada no ha d'estar... (posen l'ampolla a l'aigua) . Per favor,
sembla més aviat l'aigua salada o l'aigua dolça?
As: L'aigua dolça. 
D1: Doncs ja sabem que la 1 és dolça. Pots portar la número
3,perquè la 2 és igual que la 1, us enrecordeu. La número 3. La
número 3 és aigua a prop del mar o apartada del mar?
(…)

A: Apartat.
D1: Com t'imagines que és aquesta aigua, dolça o salada?
A: Dolça.
D1: Perquè està lluny del mar, potser?. (posen l'ampolla) Eh!, això
que us assembla, aquesta aigua puja com aquestes. Com seria
aquesta aigua?
As: Salada.
D1: Esta es salada. A vore, a vore, a vore, a vore. A sis quilòmetres
del mar, pel fondo, aigua salada. 
Botella número 5, qui l'ha fet el 5. Venga Dani. La 5. Esa està a prop
del mar Dani, que trobes?, Com sirà aquesta aigua?
A: Salada.
D1: Salada, perquè està a prop del mar. No la de baix, la de dalt. (fan 
la prova) Cuidado, que tira cap avall. Ei, Dani, ja pots canviar
d'opinió. Com és aquesta aigua Dani?
A: Dolça.
D1: És dolça. Tot i que està a prop del mar, eh. És dolça. Mira que
curiós. A veure botella número... una que no té número. (…)
Escolta, tu que trobes Dani, com sirà aquesta aigua? Està a prop del
mar, però està al fondo, l'altre a sortit dolça.
A: Dolça. 
D1: Va doncs, venga (fan la prova) . Oh,oh, Dani,que diries?
A: Salada.
D1: És salada. 

0 1 DISCIPLINAR��TRANSDISCIPLINAR X

En aquest fragment de l'activitat l'atenció es centra en
un coneixement disciplinar (detecció de la concentració
de sal en aigua) mitjançant altre disciplines
(procediments i tècniques de laboratori, física de la
densitat). 

SABER��APRENENTATGE

En aquest fragment, el docent parteix dels
coneixements previs dels alumnes (els hi preguntaque
creuen que passarà abans de fer l'experiment) per
ensenya'ls hi el que els hi vol ensenyar (els hi ensenya
de forma empírica si l'aigua que cada punt i profunditat
és realment dolça o salada).

X
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A vore, lo riu Ebre, és tot d'aigua dolça?
As: Nooo.
D1: On t'està l'aigua salada? Va per dalt o va per sota?
As: Per sota.
D1: Pregunta: l'aigua del mar pot entrar pel riu?
As: Sí (dos o tres veus) .

D1: Llavors, la pendent del riu com deu ser?. A 6 quilòmetres a 0
quilòmetres del mar, o 0 quilòmetres del mar, 6 quilòmetres. Perquè
pugui entrar l'aigua del mar, eh. 
As: Al revés.
D1: Ha de ser així i el mar pujarà, entrarà a aquí el mar o ha de ser
així?. 
Ha de ser així, ha de ser així, eh. Que raro que és este riu Ebre, eh. 

Pues demà més raro el trobarem, quan veureu que és lo que passa
quan el riu, el mar i les persones entren en contacte. A veure que
passa. 
El docent indica als alumnes on han de deixar els instruments
utilitzats, i finalitza l'activitat.
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1 0

Es fixa l'atenció en el riu com un sistema obert que
permet l'entrada d'un flux d'aigua salada provinent del
mar en el seu interior.

El docent centra l'atenció en la connexió entre el riu el
mar i les persones i no fa cap referència a la separació
entre ells.XENTITATS��RELACIONS1 0

Es centra l'atenció en com es relacionen els elements
del sistema de manera que possibiliten un pendent pal o 
pràcticament negatiu que possibilita que l'aigua del mar
pugui entrar al riu. 

ENTITATS��RELACIONS1 0
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X

OBERTURA��CLAUSURA X
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1.1.1 Tot 0 0
1.1.2 Tot��������Parts 0 0
1.1.3 1 1 1 Tot��������Parts 3 2,1
1.1.4 1 1 1 1 1 Tot��������Parts 5 3,5
1.1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 Parts 8 5,7
1.2.1 Present 0 0
1.2.2 Present��������Passat/Futur 0 0
1.2.3 1 1 Present��������Passat/Futur 2 1,4
1.2.4 1 1 1 1 1 Present��������Passat/Futur 5 3,5
1.2.5 1 1 1 1 1 1 1 Passat/Futur 7 5
1.3.1 1 1 1 1 Multicausa 4 2,8
1.3.2 Multicausa��������Multiefecte 0 0
1.3.3 Multicausa��������Multiefecte 0 0
1.3.4 Multicausa��������Multiefecte 0 0
1.3.5 Multiefecte 0 0
1.4.1 Estabilitat 0 0
1.4.2 Estabilitat��������Canvi 0 0
1.4.3 1 1 1 1 Estabilitat��������Canvi 4 2,8
1.4.4 1 1 1 Estabilitat��������Canvi 3 2,1
1.4.5 1 1 1 1 1 Canvi 5 3,5
1.5.1 1 1 Obertura 2 1,4
1.5.2 Obertura��������Clausura 0 0
1.5.3 Obertura��������Clausura 0 0
1.5.4 Obertura��������Clausura 0 0
1.5.5 Clausura 0 0
1.6.1 Meso 0 0
1.6.2 Meso��������Micro/Macro 0 0
1.6.3 Meso��������Micro/Macro 0 0
1.6.4 Meso��������Micro/Macro 0 0
1.6.5 Micro/Macro 0 0
1.7.1 Autonomia 0 0
1.7.2 Autonomia��������Dependència 0 0
1.7.3 Autonomia��������Dependència 0 0
1.7.4 Autonomia��������Dependència 0 0
1.7.5 Dependència 0 0
1.8.1 1 Possiblitats 1 0,7
1.8.2 Possiblitats��������Límit 0 0
1.8.3 1 1 Possiblitats��������Límit 2 1,4
1.8.4 Possiblitats��������Límit 0 0
1.8.5 Límit 0 0
1.9.1 Homogeni 0 0
1.9.2 1 1 1 1 Homogeni��������Heterogeni 4 2,8
1.9.3 1 Homogeni��������Heterogeni 1 0,7
1.9.4 1 1 Homogeni��������Heterogeni 2 1,4
1.9.5 Heterogeni 0 0

1.10.1 1 1 Entitats 2 1,4
1.10.2 1 Entitats��������Relacions 1 0,7
1.10.3 1 Entitats��������Relacions 1 0,7
1.10.4 1 1 1 1 Entitats��������Relacions 4 2,8
1.10.5 1 1 1 1 1 1 Relacions 6 4,3
1.11.1 1 1 1 Antropocèntric 3 2,1
1.11.2 1 1 1 Antropocèntric��������Ambiocèntric 3 2,1
1.11.3 1 1 1 Antropocèntric��������Ambiocèntric 3 2,1
1.11.4 Antropocèntric��������Ambiocèntric 0 0
1.11.5 Ambiocèntric 0 0

FR (%)
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ANÀLISI DE FREQÜÈNCIES DIARI DE CAMP TORRETA
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F
2.1.1 Informació 0 0
2.1.2 Informació��������Preguntes 0 0
2.1.3 1 Informació��������Preguntes 1 0,7
2.1.4 Informació��������Preguntes 0 0
2.1.5 1 Preguntes 1 0,7
2.2.1 1 1 1 Saber 3 2,1
2.2.2 Saber��������Aprenentatge 0 0
2.2.3 1 Saber��������Aprenentatge 1 0,7
2.2.4 Saber��������Aprenentatge 0 0
2.2.5 Aprenentatge 0 0
2.3.1 Raó 0 0
2.3.2 1 1 1 1 Raó��������Emoció 4 2,8
2.3.3 Raó��������Emoció 0 0
2.3.4 1 1 1 Raó��������Emoció 3 2,1
2.3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 Emoció 8 5,7
2.4.1 Consens 0 0
2.4.2 Consens��������Conflicte 0 0
2.4.3 Consens��������Conflicte 0 0
2.4.4 Consens��������Conflicte 0 0
2.4.5 Conflicte 0 0
2.5.1 Imaginació 0 0
2.5.2 1 1 1 1 Imaginació��������Realitat 4 2,8
2.5.3 Imaginació��������Realitat 0 0
2.5.4 Imaginació��������Realitat 0 0
2.5.5 Realitat 0 0
2.6.1 Certesa 0 0
2.6.2 Certesa��������Incertesa 0 0
2.6.3 Certesa��������Incertesa 0 0
2.6.4 Certesa��������Incertesa 0 0
2.6.5 Incertesa 0 0
2.7.1 1 1 1 Rigidesa 3 2,1
2.7.2 Rigidesa��������Espontaneïtat 0 0
2.7.3 1 Rigidesa��������Espontaneïtat 1 0,7
2.7.4 Rigidesa��������Espontaneïtat 0 0
2.7.5 Espontaneïtat 0 0
2.8.1 Disciplinar 0 0
2.8.2 1 1 1 1 1 1 1 Disciplinar��������Transdisciplinar 7 5
2.8.3 Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0
2.8.4 Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0
2.8.5 Transdisciplinar 0 0
2.9.1 1 Objectiu 1 0,7
2.9.2 Objectiu��������Subjectiu 0 0
2.9.3 1 1 1 1 1 Objectiu��������Subjectiu 5 3,5
2.9.4 1 1 1 1 1 Objectiu��������Subjectiu 5 3,5
2.9.5 1 1 1 1 1 Subjectiu 5 3,5

2.10.1 A.Reguladora 0 0
2.10.2 1 A.Reguladora��������A.Acreditativa 1 0,7
2.10.3 A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0
2.10.4 1 A.Reguladora��������A.Acreditativa 1 0,7
2.10.5 A.Acreditativa 0 0
2.11.1 Individual 0 0
2.11.2 Individual��������Cooperatiu 0 0
2.11.3 1 Individual��������Cooperatiu 1 0,7
2.11.4 Individual��������Cooperatiu 0 0
2.11.5 1 1 1 1 1 Cooperatiu 5 3,5

TOTAL 141 100

FR (%)
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ANÀLISI DE FREQÜÈNCIES DIARI DE CAMP TORRETA

DIALÒGIQUES CONCEPTUALS DIALÒGIQUES METODOLÒGIQUES

DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA F DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA F
TOT��������PARTS 16 11,3 INFORMACIÓ��������PREGUNTES 2 1,4
PRESENT��������PASSAT/FUTUR 14 9,9 SABER��������APRENENTATGE 4 2,8
MULTICAUSA��������MULTIEFECTE 4 2,8 RAÓ��������EMOCIÓ 15 10,6
ESTABILITAT��������CANVI 12 8,5 CONSENS��������CONFLICTE 0 0,0
OBERTURA��������CLAUSURA 2 1,4 IMAGINACIÓ��������REALITAT 4 2,8
MESO��������MICRO/MACRO 0 0,0 CERTESA�������� INCERTESA 0 0,0
AUTONOMIA��������DEPENDÈNCIA 0 0,0 RIGIDESA��������ESPONTANEÏTAT 4 2,8
POSSIBILITATS��������LÍMIT 3 2,1 DISCIPLINAR��������TRANSDISCIPLINAR 7 5,0
HOMOGENI��������HETEROGENI 7 5,0 OBJECTIU��������SUBJECTIU 16 11,3
ENTITATS��������RELACIONS 14 9,9 A.REGULADORA��������A.ACREDITATIVA 2 1,4
ANTROPOCÈNTRIC��������AMBIOCÈNTRIC 9 6,4 INDIVIDUAL��������COOPERATIU 6 4,3
TOTAL 81 57,4 TOTAL 60 42,6

FR (%) FR (%)
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ANÀLISI DE FREQÜÈNCIES DIARI DE CAMP RIU
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F
1.1.1 Tot 0 0
1.1.2 Tot��������Parts 0 0
1.1.3 Tot��������Parts 0 0
1.1.4 1 Tot��������Parts 1 0,6
1.1.5 Parts 0 0
1.2.1 Present 0 0
1.2.2 Present��������Passat/Futur 0 0
1.2.3 Present��������Passat/Futur 0 0
1.2.4 1 1 1 1 Present��������Passat/Futur 4 2,3
1.2.5 1 Passat/Futur 1 0,6
1.3.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Multicausa 13 7,5
1.3.2 Multicausa��������Multiefecte 0 0
1.3.3 Multicausa��������Multiefecte 0 0
1.3.4 Multicausa��������Multiefecte 0 0
1.3.5 1 1 1 1 Multiefecte 4 2,3
1.4.1 1 1 Estabilitat 2 1,2
1.4.2 1 Estabilitat��������Canvi 1 0,6
1.4.3 1 1 1 1 Estabilitat��������Canvi 4 2,3
1.4.4 1 1 Estabilitat��������Canvi 2 1,2
1.4.5 1 1 1 1 1 Canvi 5 2,9
1.5.1 1 1 1 1 1 1 Obertura 6 3,5
1.5.2 Obertura��������Clausura 0 0
1.5.3 1 1 1 1 1 1 Obertura��������Clausura 6 3,5
1.5.4 1 1 1 Obertura��������Clausura 3 1,7
1.5.5 Clausura 0 0
1.6.1 Meso 0 0
1.6.2 Meso��������Micro/Macro 0 0
1.6.3 1 1 1 Meso��������Micro/Macro 3 1,7
1.6.4 Meso��������Micro/Macro 0 0
1.6.5 Micro/Macro 0 0
1.7.1 Autonomia 0 0
1.7.2 Autonomia��������Dependència 0 0
1.7.3 Autonomia��������Dependència 0 0
1.7.4 Autonomia��������Dependència 0 0
1.7.5 1 1 Dependència 2 1,2
1.8.1 Possiblitats 0 0
1.8.2 Possiblitats��������Límit 0 0
1.8.3 Possiblitats��������Límit 0 0
1.8.4 Possiblitats��������Límit 0 0
1.8.5 Límit 0 0
1.9.1 1 1 Homogeni 2 1,2
1.9.2 1 1 1 1 1 1 1 Homogeni��������Heterogeni 7 4
1.9.3 1 1 Homogeni��������Heterogeni 2 1,2
1.9.4 Homogeni��������Heterogeni 0 0
1.9.5 1 Heterogeni 1 0,6

1.10.1 1 1 1 Entitats 3 1,7
1.10.2 1 Entitats��������Relacions 1 0,6
1.10.3 Entitats��������Relacions 0 0
1.10.4 Entitats��������Relacions 0 0
1.10.5 1 1 1 1 Relacions 4 2,3
1.11.1 Antropocèntric 0 0
1.11.2 1 1 1 1 Antropocèntric��������Ambiocèntric 4 2,3
1.11.3 1 1 1 1 1 1 Antropocèntric��������Ambiocèntric 6 3,5
1.11.4 1 1 Antropocèntric��������Ambiocèntric 2 1,2
1.11.5 Ambiocèntric 0 0

FR (%)
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ANÀLISI DE FREQÜÈNCIES DIARI DE CAMP RIU
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F
2.1.1 Informació 0 0
2.1.2 Informació��������Preguntes 0 0
2.1.3 1 1 1 Informació��������Preguntes 3 1,7
2.1.4 Informació��������Preguntes 0 0
2.1.5 Preguntes 0 0
2.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Saber 12 6,9
2.2.2 Saber��������Aprenentatge 0 0
2.2.3 1 1 1 1 1 Saber��������Aprenentatge 5 2,9
2.2.4 1 Saber��������Aprenentatge 1 0,6
2.2.5 Aprenentatge 0 0
2.3.1 Raó 0 0
2.3.2 1 1 1 Raó��������Emoció 3 1,7
2.3.3 1 Raó��������Emoció 1 0,6
2.3.4 1 Raó��������Emoció 1 0,6
2.3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Emoció 10 5,8
2.4.1 Consens 0 0
2.4.2 Consens��������Conflicte 0 0
2.4.3 1 1 1 1 Consens��������Conflicte 4 2,3
2.4.4 Consens��������Conflicte 0 0
2.4.5 Conflicte 0 0
2.5.1 Imaginació 0 0
2.5.2 1 1 Imaginació��������Realitat 2 1,2
2.5.3 1 Imaginació��������Realitat 1 0,6
2.5.4 Imaginació��������Realitat 0 0
2.5.5 Realitat 0 0
2.6.1 Certesa 0 0
2.6.2 Certesa��������Incertesa 0 0
2.6.3 Certesa��������Incertesa 0 0
2.6.4 Certesa��������Incertesa 0 0
2.6.5 Incertesa 0 0
2.7.1 1 1 1 1 Rigidesa 4 2,3
2.7.2 1 1 1 1 1 1 1 Rigidesa��������Espontaneïtat 7 4
2.7.3 1 1 Rigidesa��������Espontaneïtat 2 1,2
2.7.4 Rigidesa��������Espontaneïtat 0 0
2.7.5 1 Espontaneïtat 1 0,6
2.8.1 Disciplinar 0 0
2.8.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Disciplinar��������Transdisciplinar 13 7,5
2.8.3 Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0
2.8.4 Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0
2.8.5 Transdisciplinar 0 0
2.9.1 Objectiu 0 0
2.9.2 Objectiu��������Subjectiu 0 0
2.9.3 1 1 1 Objectiu��������Subjectiu 3 1,7
2.9.4 1 1 1 Objectiu��������Subjectiu 3 1,7
2.9.5 1 Subjectiu 1 0,6

2.10.1 1 1 1 A.Reguladora 3 1,7
2.10.2 A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0
2.10.3 A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0
2.10.4 A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0
2.10.5 A.Acreditativa 0 0
2.11.1 Individual 0 0
2.11.2 Individual��������Cooperatiu 0 0
2.11.3 Individual��������Cooperatiu 0 0
2.11.4 1 Individual��������Cooperatiu 1 0,6
2.11.5 1 1 1 Cooperatiu 3 1,7

TOTAL 173 100

FR (%)
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ANÀLISI DE FREQÜÈNCIES DIARI DE CAMP RIU

DIALÒGIQUES CONCEPTUALS DIALÒGIQUES METODOLÒGIQUES

DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA F DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA F
TOT��������PARTS 1 0,6 INFORMACIÓ��������PREGUNTES 3 1,7
PRESENT��������PASSAT/FUTUR 5 2,9 SABER��������APRENENTATGE 18 10,4
MULTICAUSA��������MULTIEFECTE 17 9,8 RAÓ��������EMOCIÓ 15 8,7
ESTABILITAT��������CANVI 14 8,1 CONSENS��������CONFLICTE 4 2,3
OBERTURA��������CLAUSURA 15 8,7 IMAGINACIÓ��������REALITAT 3 1,7
MESO��������MICRO/MACRO 3 1,7 CERTESA�������� INCERTESA 0 0,0
AUTONOMIA��������DEPENDÈNCIA 2 1,2 RIGIDESA��������ESPONTANEÏTAT 14 8,1
POSSIBILITATS��������LÍMIT 0 0,0 DISCIPLINAR��������TRANSDISCIPLINAR 13 7,5
HOMOGENI��������HETEROGENI 12 6,9 OBJECTIU��������SUBJECTIU 7 4,0
ENTITATS��������RELACIONS 8 4,6 A.REGULADORA��������A.ACREDITATIVA 3 1,7
ANTROPOCÈNTRIC��������AMBIOCÈNTRIC 12 6,9 INDIVIDUAL��������COOPERATIU 4 2,3
TOTAL 89 51,4 TOTAL 84 48,6

FR (%)

FR (%) FR (%)
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ANÀLISI DE FREQÜÈNCIES GRAVACIÓ TORRETA
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F
1.1.1 1 Tot 1 1,3
1.1.2 1 Tot��������Parts 1 1,3
1.1.3 Tot��������Parts 0 0
1.1.4 1 Tot��������Parts 1 1,3
1.1.5 Parts 0 0
1.2.1 Present 0 0
1.2.2 1 1 1 1 1 1 Present��������Passat/Futur 6 7,8
1.2.3 Present��������Passat/Futur 0 0
1.2.4 1 Present��������Passat/Futur 1 1,3
1.2.5 Passat/Futur 0 0
1.3.1 1 1 Multicausa 2 2,6
1.3.2 Multicausa��������Multiefecte 0 0
1.3.3 Multicausa��������Multiefecte 0 0
1.3.4 Multicausa��������Multiefecte 0 0
1.3.5 Multiefecte 0 0
1.4.1 1 Estabilitat 1 1,3
1.4.2 Estabilitat��������Canvi 0 0
1.4.3 1 1 Estabilitat��������Canvi 2 2,6
1.4.4 1 1 Estabilitat��������Canvi 2 2,6
1.4.5 1 Canvi 1 1,3
1.5.1 Obertura 0 0
1.5.2 Obertura��������Clausura 0 0
1.5.3 Obertura��������Clausura 0 0
1.5.4 Obertura��������Clausura 0 0
1.5.5 Clausura 0 0
1.6.1 Meso 0 0
1.6.2 Meso��������Micro/Macro 0 0
1.6.3 1 Meso��������Micro/Macro 1 1,3
1.6.4 Meso��������Micro/Macro 0 0
1.6.5 Micro/Macro 0 0
1.7.1 Autonomia 0 0
1.7.2 Autonomia��������Dependència 0 0
1.7.3 1 Autonomia��������Dependència 1 1,3
1.7.4 Autonomia��������Dependència 0 0
1.7.5 1 1 1 Dependència 3 3,9
1.8.1 1 Possiblitats 1 1,3
1.8.2 1 1 Possiblitats��������Límit 2 2,6
1.8.3 Possiblitats��������Límit 0 0
1.8.4 Possiblitats��������Límit 0 0
1.8.5 Límit 0 0
1.9.1 1 Homogeni 1 1,3
1.9.2 Homogeni��������Heterogeni 0 0
1.9.3 1 1 Homogeni��������Heterogeni 2 2,6
1.9.4 Homogeni��������Heterogeni 0 0
1.9.5 Heterogeni 0 0

1.10.1 1 1 1 Entitats 3 3,9
1.10.2 Entitats��������Relacions 0 0
1.10.3 Entitats��������Relacions 0 0
1.10.4 1 1 1 1 Entitats��������Relacions 4 5,2
1.10.5 1 1 1 1 1 Relacions 5 6,5
1.11.1 1 Antropocèntric 1 1,3
1.11.2 1 Antropocèntric��������Ambiocèntric 1 1,3
1.11.3 1 Antropocèntric��������Ambiocèntric 1 1,3
1.11.4 1 Antropocèntric��������Ambiocèntric 1 1,3
1.11.5 Ambiocèntric 0 0

FR (%)
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F
2.1.1 Informació 0 0
2.1.2 Informació��������Preguntes 0 0
2.1.3 Informació��������Preguntes 0 0
2.1.4 Informació��������Preguntes 0 0
2.1.5 Preguntes 0 0
2.2.1 1 1 1 1 1 Saber 5 6,5
2.2.2 Saber��������Aprenentatge 0 0
2.2.3 Saber��������Aprenentatge 0 0
2.2.4 Saber��������Aprenentatge 0 0
2.2.5 Aprenentatge 0 0
2.3.1 Raó 0 0
2.3.2 Raó��������Emoció 0 0
2.3.3 Raó��������Emoció 0 0
2.3.4 1 1 1 Raó��������Emoció 3 3,9
2.3.5 1 1 1 1 Emoció 4 5,2
2.4.1 Consens 0 0
2.4.2 Consens��������Conflicte 0 0
2.4.3 Consens��������Conflicte 0 0
2.4.4 Consens��������Conflicte 0 0
2.4.5 Conflicte 0 0
2.5.1 1 Imaginació 1 1,3
2.5.2 1 1 Imaginació��������Realitat 2 2,6
2.5.3 Imaginació��������Realitat 0 0
2.5.4 Imaginació��������Realitat 0 0
2.5.5 Realitat 0 0
2.6.1 Certesa 0 0
2.6.2 Certesa��������Incertesa 0 0
2.6.3 Certesa��������Incertesa 0 0
2.6.4 Certesa��������Incertesa 0 0
2.6.5 Incertesa 0 0
2.7.1 1 1 Rigidesa 2 2,6
2.7.2 1 1 1 1 1 1 Rigidesa��������Espontaneïtat 6 7,8
2.7.3 1 Rigidesa��������Espontaneïtat 1 1,3
2.7.4 1 1 Rigidesa��������Espontaneïtat 2 2,6
2.7.5 Espontaneïtat 0 0
2.8.1 Disciplinar 0 0
2.8.2 Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0
2.8.3 Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0
2.8.4 Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0
2.8.5 1 Transdisciplinar 1 1,3
2.9.1 Objectiu 0 0
2.9.2 1 Objectiu��������Subjectiu 1 1,3
2.9.3 Objectiu��������Subjectiu 0 0
2.9.4 Objectiu��������Subjectiu 0 0
2.9.5 Subjectiu 0 0

2.10.1 A.Reguladora 0 0
2.10.2 A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0
2.10.3 A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0
2.10.4 A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0
2.10.5 A.Acreditativa 0 0
2.11.1 Individual 0 0
2.11.2 Individual��������Cooperatiu 0 0
2.11.3 1 1 Individual��������Cooperatiu 2 2,6
2.11.4 Individual��������Cooperatiu 0 0
2.11.5 1 1 Cooperatiu 2 2,6

TOTAL 77 100

FR (%)
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ANÀLISI DE FREQÜÈNCIES GRAVACIÓ TORRETA

DIALÒGIQUES CONCEPTUALS DIALÒGIQUES METODOLÒGIQUES

DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA F DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA F
TOT��������PARTS 3 3,9 INFORMACIÓ��������PREGUNTES 2 1,4
PRESENT��������PASSAT/FUTUR 7 9,1 SABER��������APRENENTATGE 4 2,8
MULTICAUSA��������MULTIEFECTE 2 2,6 RAÓ��������EMOCIÓ 15 10,6
ESTABILITAT��������CANVI 6 7,8 CONSENS��������CONFLICTE 0 0,0
OBERTURA��������CLAUSURA 0 0,0 IMAGINACIÓ��������REALITAT 4 2,8
MESO��������MICRO/MACRO 1 1,3 CERTESA�������� INCERTESA 0 0,0
AUTONOMIA��������DEPENDÈNCIA 4 5,2 RIGIDESA��������ESPONTANEÏTAT 4 2,8
POSSIBILITATS��������LÍMIT 3 3,9 DISCIPLINAR��������TRANSDISCIPLINAR 7 5,0
HOMOGENI��������HETEROGENI 3 3,9 OBJECTIU��������SUBJECTIU 16 11,3
ENTITATS��������RELACIONS 12 15,6 A.REGULADORA��������A.ACREDITATIVA 2 1,4
ANTROPOCÈNTRIC��������AMBIOCÈNTRIC 4 5,2 INDIVIDUAL��������COOPERATIU 6 4,3
TOTAL 45 58,4 TOTAL 60 42,6

FR (%) FR (%)
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ANÀLISI DE FREQÜÈNCIES GRAVACIÓ RIU
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F
1.1.1 Tot 0 0
1.1.2 Tot��������Parts 0 0
1.1.3 1 1 Tot��������Parts 2 1,7
1.1.4 1 Tot��������Parts 1 0,8
1.1.5 Parts 0 0
1.2.1 Present 0 0
1.2.2 Present��������Passat/Futur 0 0
1.2.3 Present��������Passat/Futur 0 0
1.2.4 Present��������Passat/Futur 0 0
1.2.5 Passat/Futur 0 0
1.3.1 1 1 Multicausa 2 1,7
1.3.2 Multicausa��������Multiefecte 0 0
1.3.3 1 Multicausa��������Multiefecte 1 0,8
1.3.4 Multicausa��������Multiefecte 0 0
1.3.5 1 1 Multiefecte 2 1,7
1.4.1 1 Estabilitat 1 0,8
1.4.2 Estabilitat��������Canvi 0 0
1.4.3 1 1 Estabilitat��������Canvi 2 1,7
1.4.4 1 1 1 Estabilitat��������Canvi 3 2,5
1.4.5 1 1 1 1 1 1 Canvi 6 5
1.5.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Obertura 14 12
1.5.2 1 1 Obertura��������Clausura 2 1,7
1.5.3 1 1 1 Obertura��������Clausura 3 2,5
1.5.4 1 Obertura��������Clausura 1 0,8
1.5.5 1 1 1 Clausura 3 2,5
1.6.1 Meso 0 0
1.6.2 Meso��������Micro/Macro 0 0
1.6.3 Meso��������Micro/Macro 0 0
1.6.4 Meso��������Micro/Macro 0 0
1.6.5 Micro/Macro 0 0
1.7.1 Autonomia 0 0
1.7.2 Autonomia��������Dependència 0 0
1.7.3 Autonomia��������Dependència 0 0
1.7.4 1 1 Autonomia��������Dependència 2 1,7
1.7.5 1 1 1 Dependència 3 2,5
1.8.1 Possiblitats 0 0
1.8.2 Possiblitats��������Límit 0 0
1.8.3 Possiblitats�������� Límit 0 0
1.8.4 Possiblitats��������Límit 0 0
1.8.5 1 Límit 1 0,8
1.9.1 Homogeni 0 0
1.9.2 1 Homogeni��������Heterogeni 1 0,8
1.9.3 1 1 1 Homogeni��������Heterogeni 3 2,5
1.9.4 1 1 Homogeni��������Heterogeni 2 1,7
1.9.5 Heterogeni 0 0

1.10.1 Entitats 0 0
1.10.2 Entitats��������Relacions 0 0
1.10.3 1 Entitats��������Relacions 1 0,8
1.10.4 Entitats��������Relacions 0 0
1.10.5 1 1 1 1 1 Relacions 5 4,1
1.11.1 1 Antropocèntric 1 0,8
1.11.2 1 1 1 1 Antropocèntric��������Ambiocèntric 4 3,3
1.11.3 1 1 1 Antropocèntric��������Ambiocèntric 3 2,5
1.11.4 Antropocèntric��������Ambiocèntric 0 0
1.11.5 Ambiocèntric 0 0

FR (%)
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F
2.1.1 Informació 0 0
2.1.2 Informació��������Preguntes 0 0
2.1.3 1 1 1 1 1 1 1 1 Informació��������Preguntes 8 6,6
2.1.4 Informació��������Preguntes 0 0
2.1.5 Preguntes 0 0
2.2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Saber 10 8,3
2.2.2 Saber��������Aprenentatge 0 0
2.2.3 1 1 Saber��������Aprenentatge 2 1,7
2.2.4 Saber��������Aprenentatge 0 0
2.2.5 Aprenentatge 0 0
2.3.1 Raó 0 0
2.3.2 1 Raó��������Emoció 1 0,8
2.3.3 1 Raó��������Emoció 1 0,8
2.3.4 1 1 1 Raó��������Emoció 3 2,5
2.3.5 1 Emoció 1 0,8
2.4.1 Consens 0 0
2.4.2 1 Consens��������Conflicte 1 0,8
2.4.3 Consens��������Conflicte 0 0
2.4.4 Consens��������Conflicte 0 0
2.4.5 Conflicte 0 0
2.5.1 Imaginació 0 0
2.5.2 Imaginació��������Realitat 0 0
2.5.3 Imaginació��������Realitat 0 0
2.5.4 Imaginació��������Realitat 0 0
2.5.5 Realitat 0 0
2.6.1 Certesa 0 0
2.6.2 Certesa��������Incertesa 0 0
2.6.3 Certesa�������� Incertesa 0 0
2.6.4 Certesa��������Incertesa 0 0
2.6.5 Incertesa 0 0
2.7.1 1 1 1 1 Rigidesa 4 3,3
2.7.2 1 Rigidesa��������Espontaneïtat 1 0,8
2.7.3 Rigidesa��������Espontaneïtat 0 0
2.7.4 Rigidesa��������Espontaneïtat 0 0
2.7.5 Espontaneïtat 0 0
2.8.1 Disciplinar 0 0
2.8.2 1 1 1 Disciplinar��������Transdisciplinar 3 2,5
2.8.3 Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0
2.8.4 Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0
2.8.5 Transdisciplinar 0 0
2.9.1 Objectiu 0 0
2.9.2 Objectiu��������Subjectiu 0 0
2.9.3 Objectiu��������Subjectiu 0 0
2.9.4 1 1 Objectiu��������Subjectiu 2 1,7
2.9.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Subjectiu 11 9,1

2.10.1 1 1 A.Reguladora 2 1,7
2.10.2 A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0
2.10.3 A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0
2.10.4 A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0
2.10.5 A.Acreditativa 0 0
2.11.1 Individual 0 0
2.11.2 Individual��������Cooperatiu 0 0
2.11.3 Individual��������Cooperatiu 0 0
2.11.4 Individual��������Cooperatiu 0 0
2.11.5 1 1 Cooperatiu 2 1,7

TOTAL ## ##

FR (%)
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ANÀLISI DE FREQÜÈNCIES GRAVACIÓ RIU

DIALÒGIQUES CONCEPTUALS DIALÒGIQUES METODOLÒGIQUES

DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA F DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA F
TOT��������PARTS 3 2,5 INFORMACIÓ��������PREGUNTES 8 6,6
PRESENT��������PASSAT/FUTUR 0 0,0 SABER��������APRENENTATGE 12 9,9
MULTICAUSA��������MULTIEFECTE 5 4,1 RAÓ�������� EMOCIÓ 6 5,0
ESTABILITAT��������CANVI 12 9,9 CONSENS��������CONFLICTE 1 0,8
OBERTURA��������CLAUSURA 23 19,0 IMAGINACIÓ��������REALITAT 0 0,0
MESO��������MICRO/MACRO 0 0,0 CERTESA�������� INCERTESA 0 0,0
AUTONOMIA��������DEPENDÈNCIA 5 4,1 RIGIDESA�������� ESPONTANEÏTAT 5 4,1
POSSIBILITATS�������� LÍMIT 1 0,8 DISCIPLINAR�������� TRANSDISCIPLINAR 3 2,5
HOMOGENI��������HETEROGENI 6 5,0 OBJECTIU�������� SUBJECTIU 13 10,7
ENTITATS��������RELACIONS 6 5,0 A.REGULADORA��������A.ACREDITATIVA 2 1,7
ANTROPOCÈNTRIC��������AMBIOCÈNTRIC 8 6,6 INDIVIDUAL��������COOPERATIU 2 1,7
TOTAL 69 57 TOTAL 52 43,0

FR (%)

FR (%) FR (%)
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Tot 0 1 1 0,5

Tot��������Parts 0 1 1 0,5
Tot��������Parts 3 0 3 1,4
Tot��������Parts 5 1 6 2,8

Parts 8 0 8 3,7
Present 0 0 0 0

Present��������Passat/Futur 0 6 6 2,8
Present��������Passat/Futur 2 0 2 0,9
Present��������Passat/Futur 5 1 6 2,8

Passat/Futur 7 0 7 3,2
Multicausa 4 2 6 2,8

Multicausa��������Multiefecte 0 0 0 0
Multicausa��������Multiefecte 0 0 0 0
Multicausa��������Multiefecte 0 0 0 0

Multiefecte 0 0 0 0
Estabilitat 0 1 1 0,5

Estabilitat��������Canvi 0 0 0 0
Estabilitat��������Canvi 4 2 6 2,8
Estabilitat��������Canvi 3 2 5 2,3

Canvi 5 1 6 2,8 DIALÒGIQUES CONCEPTUALS
Obertura 2 0 2 0,9

Obertura��������Clausura 0 0 0 0 DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA %
Obertura��������Clausura 0 0 0 0 TOT��������PARTS 19 8,7
Obertura��������Clausura 0 0 0 0 PRESENT��������PASSAT/FUTUR 21 9,6

Clausura 0 0 0 0 MULTICAUSA��������MULTIEFECTE 6 2,8
Meso 0 0 0 0 ESTABILITAT��������CANVI 18 8,3

Meso��������Micro/Macro 0 0 0 0 OBERTURA��������CLAUSURA 2 0,9
Meso��������Micro/Macro 0 1 1 0,5 MESO��������MICRO/MACRO 1 0,5
Meso��������Micro/Macro 0 0 0 0 AUTONOMIA��������DEPENDÈNCIA 4 1,8

Micro/Macro 0 0 0 0 POSSIBILITATS��������LÍMIT 6 2,8
Autonomia 0 0 0 0 HOMOGENI��������HETEROGENI 10 4,6

Autonomia��������Dependència 0 0 0 0 ENTITATS��������RELACIONS 26 11,9
Autonomia��������Dependència 0 1 1 0,5 ANTROPOCÈNTRIC��������AMBIOCÈNTRIC 13 6,0
Autonomia��������Dependència 0 0 0 0 TOTAL 126 57,8

Dependència 0 3 3 1,4
Possiblitats 1 1 2 0,9

Possiblitats��������Límit 0 2 2 0,9
Possiblitats��������Límit 2 0 2 0,9
Possiblitats��������Límit 0 0 0 0

Límit 0 0 0 0
Homogeni 0 1 1 0,5

Homogeni��������Heterogeni 4 0 4 1,8
Homogeni��������Heterogeni 1 2 3 1,4
Homogeni��������Heterogeni 2 0 2 0,9

Heterogeni 0 0 0 0
Entitats 2 3 5 2,3

Entitats��������Relacions 1 0 1 0,5
Entitats��������Relacions 1 0 1 0,5
Entitats��������Relacions 4 4 8 3,7

Relacions 6 5 11 5
Antropocèntric 3 1 4 1,8

Antropocèntric��������Ambiocèntric 3 1 4 1,8
Antropocèntric��������Ambiocèntric 3 1 4 1,8
Antropocèntric��������Ambiocèntric 0 1 1 0,5
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Informació 0 0 0 0

Informació��������Preguntes 0 0 0 0
Informació��������Preguntes 1 0 1 0,5
Informació��������Preguntes 0 0 0 0

Preguntes 1 0 1 0,5
Saber 3 5 8 3,7

Saber��������Aprenentatge 0 0 0 0
Saber��������Aprenentatge 1 0 1 0,5
Saber��������Aprenentatge 0 0 0 0

Aprenentatge 0 0 0 0
Raó 0 0 0 0 DIALÒGIQUES METODOLÒGIQUES

Raó��������Emoció 4 0 4 1,8
Raó��������Emoció 0 0 0 0 DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA %
Raó��������Emoció 3 3 6 2,8 INFORMACIÓ��������PREGUNTES 2 0,9

Emoció 8 4 12 5,5 SABER��������APRENENTATGE 9 4,1
Consens 0 0 0 0 RAÓ��������EMOCIÓ 22 10,1

Consens��������Conflicte 0 0 0 0 CONSENS��������CONFLICTE 0 0,0
Consens��������Conflicte 0 0 0 0 IMAGINACIÓ��������REALITAT 7 3,2
Consens��������Conflicte 0 0 0 0 CERTESA��������INCERTESA 0 0,0

Conflicte 0 0 0 0 RIGIDESA��������ESPONTANEÏTAT 15 6,9
Imaginació 0 1 1 0,5 DISCIPLINAR��������TRANSDISCIPLINAR 8 3,7

Imaginació��������Realitat 4 2 6 2,8 OBJECTIU��������SUBJECTIU 17 7,8
Imaginació��������Realitat 0 0 0 0 A.REGULADORA��������A.ACREDITATIVA 2 0,9
Imaginació��������Realitat 0 0 0 0 INDIVIDUAL��������COOPERATIU 10 4,6

Realitat 0 0 0 0 TOTAL 92 42,2
Certesa 0 0 0 0

Certesa��������Incertesa 0 0 0 0
Certesa��������Incertesa 0 0 0 0
Certesa��������Incertesa 0 0 0 0

Incertesa 0 0 0 0
Rigidesa 3 2 5 2,3

Rigidesa��������Espontaneïtat 0 6 6 2,8
Rigidesa��������Espontaneïtat 1 1 2 0,9
Rigidesa��������Espontaneïtat 0 2 2 0,9

Espontaneïtat 0 0 0 0
Disciplinar 0 0 0 0

Disciplinar��������Transdisciplinar 7 0 7 3,2
Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0 0 0
Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0 0 0

Transdisciplinar 0 1 1 0,5
Objectiu 1 0 1 0,5

Objectiu��������Subjectiu 0 1 1 0,5
Objectiu��������Subjectiu 5 0 5 2,3
Objectiu��������Subjectiu 5 0 5 2,3

Subjectiu 5 0 5 2,3
A.Reguladora 0 0 0 0

A.Reguladora��������A.Acreditativa 1 0 1 0,5
A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0 0 0
A.Reguladora��������A.Acreditativa 1 0 1 0,5

A.Acreditativa 0 0 0 0
Individual 0 0 0 0

Individual��������Cooperatiu 0 0 0 0
Individual��������Cooperatiu 1 2 3 1,4
Individual��������Cooperatiu 0 0 0 0

Cooperatiu 5 2 7 3,2
TOTAL 141 77 218 100
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Tot 0 0 0 0

Tot��������Parts 0 0 0 0
Tot��������Parts 0 2 2 0,7
Tot��������Parts 1 1 2 0,7

Parts 0 0 0 0
Present 0 0 0 0

Present��������Passat/Futur 0 0 0 0
Present��������Passat/Futur 0 0 0 0
Present��������Passat/Futur 4 0 4 1,4

Passat/Futur 1 0 1 0,3
Multicausa 13 2 15 5,1

Multicausa��������Multiefecte 0 0 0 0
Multicausa��������Multiefecte 0 1 1 0,3
Multicausa��������Multiefecte 0 0 0 0

Multiefecte 4 2 6 2
Estabilitat 2 1 3 1

Estabilitat��������Canvi 1 0 1 0,3
Estabilitat��������Canvi 4 2 6 2
Estabilitat��������Canvi 2 3 5 1,7

Canvi 5 6 11 3,7 DIALÒGIQUES CONCEPTUALS
Obertura 6 14 20 6,8

Obertura��������Clausura 0 2 2 0,7 DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA %
Obertura��������Clausura 6 3 9 3,1 Tot/Parts 4 1,4
Obertura��������Clausura 3 1 4 1,4 Present/Passat-Futur 5 1,7

Clausura 0 3 3 1 Muticausa/Multiefecte 22 7,5
Meso 0 0 0 0 Estabilitat/Canvi 26 8,8

Meso��������Micro/Macro 0 0 0 0 Obertura/Clausura 38 12,9
Meso��������Micro/Macro 3 0 3 1 Meso/Micro-Macro 3 1,0
Meso��������Micro/Macro 0 0 0 0 Autonomia/Dependència 7 2,4

Micro/Macro 0 0 0 0 Possibilitats/Límit 1 0,3
Autonomia 0 0 0 0 Homogeni/Heterogeni 18 6,1

Autonomia��������Dependència 0 0 0 0 Entitats/Relacions 14 4,8
Autonomia��������Dependència 0 0 0 0 Antropocèntric��������Ambiocèntric 20 6,8
Autonomia��������Dependència 0 2 2 0,7 TOTAL 158 53,7

Dependència 2 3 5 1,7
Possiblitats 0 0 0 0

Possiblitats��������Límit 0 0 0 0
Possiblitats��������Límit 0 0 0 0
Possiblitats��������Límit 0 0 0 0

Límit 0 1 1 0,3
Homogeni 2 0 2 0,7

Homogeni��������Heterogeni 7 1 8 2,7
Homogeni��������Heterogeni 2 3 5 1,7
Homogeni��������Heterogeni 0 2 2 0,7

Heterogeni 1 0 1 0,3
Entitats 3 0 3 1

Entitats��������Relacions 1 0 1 0,3
Entitats��������Relacions 0 1 1 0,3
Entitats��������Relacions 0 0 0 0

Relacions 4 5 9 3,1
Antropocèntric 0 1 1 0,3

Antropocèntric��������Ambiocèntric 4 4 8 2,7
Antropocèntric��������Ambiocèntric 6 3 9 3,1
Antropocèntric��������Ambiocèntric 2 0 2 0,7

Ambiocèntric 0 0 0 0
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Informació 0 0 0 0

Informació��������Preguntes 0 0 0 0
Informació��������Preguntes 3 8 11 3,7
Informació��������Preguntes 0 0 0 0

Preguntes 0 0 0 0
Saber 12 10 22 7,5

Saber��������Aprenentatge 0 0 0 0
Saber��������Aprenentatge 5 2 7 2,4
Saber��������Aprenentatge 1 0 1 0,3

Aprenentatge 0 0 0 0
Raó 0 0 0 0 DIALÒGIQUES METODOLÒGIQUES

Raó��������Emoció 3 1 4 1,4
Raó��������Emoció 1 1 2 0,7 DISTRIBUCIÓ PER DIALÒGICA %
Raó��������Emoció 1 3 4 1,4 Informació/Preguntes 11 3,7

Emoció 10 1 11 3,7 Saber/Aprenentatge 30 10,2
Consens 0 0 0 0 Raó/Emoció 21 7,1

Consens��������Conflicte 0 1 1 0,3 Consens/Conflicte 5 1,7
Consens��������Conflicte 4 0 4 1,4 Imaginació/Realitat 3 1,0
Consens��������Conflicte 0 0 0 0 Certesa/Incertesa 0 0,0

Conflicte 0 0 0 0 Rigidesa/Espontaneïtat 19 6,5
Imaginació 0 0 0 0 Disciplinar/Transdisciplinar 16 5,4

Imaginació��������Realitat 2 0 2 0,7 Objectiu/Subjectiu 20 6,8
Imaginació��������Realitat 1 0 1 0,3 A.Reguladora/A.Acreditativa 5 1,7
Imaginació��������Realitat 0 0 0 0 Individual/Cooperatiu 6 2,0

Realitat 0 0 0 0 TOTAL 136 46,3
Certesa 0 0 0 0

Certesa��������Incertesa 0 0 0 0
Certesa��������Incertesa 0 0 0 0
Certesa��������Incertesa 0 0 0 0

Incertesa 0 0 0 0
Rigidesa 4 4 8 2,7

Rigidesa��������Espontaneïtat 7 1 8 2,7
Rigidesa��������Espontaneïtat 2 0 2 0,7
Rigidesa��������Espontaneïtat 0 0 0 0

Espontaneïtat 1 0 1 0,3
Disciplinar 0 0 0 0

Disciplinar��������Transdisciplinar 13 3 16 5,4
Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0 0 0
Disciplinar��������Transdisciplinar 0 0 0 0

Transdisciplinar 0 0 0 0
Objectiu 0 0 0 0

Objectiu��������Subjectiu 0 0 0 0
Objectiu��������Subjectiu 3 0 3 1
Objectiu��������Subjectiu 3 2 5 1,7

Subjectiu 1 11 12 4,1
A.Reguladora 3 2 5 1,7

A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0 0 0
A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0 0 0
A.Reguladora��������A.Acreditativa 0 0 0 0

A.Acreditativa 0 0 0 0
Individual 0 0 0 0

Individual��������Cooperatiu 0 0 0 0
Individual��������Cooperatiu 0 0 0 0
Individual��������Cooperatiu 1 0 1 0,3

Cooperatiu 3 2 5 1,7
TOTAL 173 121 294 100
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