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Amb la col·laboració de:

LA CONCA HIDROGRÀFICA DEL TER
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Dibuix 1
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Amb la col·laboració de:

1. PAISATGES DEL TER
A L'AULA ...
1.1. Ubica, al mapa de la conca del Ter (Dibuix 1), les diferents fotografies que hi ha al plafó:
Fotografia A: La Ruta del Ter al seu pas per Camprodon
Fotografia B: Canal de regadiu del marge dret del Ter a Flaçà
Fotografia C: La Ruta arribant a la Gola del Ter
1.2. Ubica la teva població en el mapa (Dibuix 1).
El riu Ter i els seus afluents, formen la conca hidrogràfica del Ter. El teu municipi es troba dins la conca del
Ter? En quin curs (alt, mitjà o baix)?

Disseny i creació dels continguts dels materials educatius Associació CEA Alt Ter – www.alt-ter.org

1.3. Les àrees biogeogràfiques són espais geogràfics on es distribueixen ecosistemes. La conca del Ter ocupa
3 d'aquestes àrees.
Si et fixes en la llegenda del mapa, veuràs que hi ha representades aquestes 3 àrees però no hi diu el nom.
Posa-li amb l'ajuda de les pistes següents:
Àrea boreoalpina: Zona amb vegetació d'alta muntanya, delimitada per l'altitud. Les temperatures són
baixes, hi ha elevada pluviositat i presència de neu.
Àrea mediterrània: Zona amb poca pluviositat. Els hiverns són suaus i els estius càlids i molt secs. La
vegetació està adaptada a la sequera.
Àrea eurosiberiana: Zona amb temperatures suaus i humitat important, que permet la presència de
boscos caducifolis (amb arbres de fulla caduca).
1.4. Quants quilòmetres, aproximadament, té cada curs del riu Ter?
1.5. Imagina't que ets un gran ocell rapinyaire. Quants quilòmetres faries volant en línia recta des d'Ulldeter
fins a la Gola del Ter? Fixa't amb l'escala del mapa (Dibuix 1).

FEM ...
1.6. En grups, podríeu pensar com fer una maqueta de la conca del Ter? En plastilina, fang, suro, cartró...

SORTIM ...
Proposem una sortida vora el riu.
1.7. Busca un lloc agradable i que t'agradi vora el riu. Fixa't en el que veus i el que sents (l'aigua, la vegetació,
potser algun animal,... ) i fes un dibuix d'aquest paisatge.
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Amb la col·laboració de:

2. LA RUTA DEL TER
A L'AULA ...
2.1. En el mapa de la conca del Ter (Dibuix 1), apunta el nom de les comarques per on passa el riu Ter.
2.2. Assenyala al mapa (Dibuix 1) on són els Pirineus i on és la Costa Brava i posa-hi el nom.
2.3. Sabent que el riu Ter té _________ quilòmetres de longitud, i que en un dia podem caminar-ne uns 20:
- Quants dies tardaríem a recórrer la Ruta del Ter des d'Ulldeter fins a la Gola del Ter caminant?
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- I si ho féssim en bicicleta, tenint en compte que avancem 50 quilòmetres/dia?

2.4. Al teu municipi, hi ha afluents del Ter? Quins?

FEM ...
2.5. T'ha passat alguna aventura que estigui relacionada amb el riu? Explica-la i comparteix-la amb els
companys!

SORTIM ...
2.6. Proposem una sortida vora el riu. ELS SENTITS.
OÏDA
OLFACTE
TACTE

GUST
VISTA

Busca un espai còmode, prop del riu. Escolta durant 1 minut i comparteix què has sentit amb la
resta del grup. Si tanques els ulls, potser et pots concentrar millor en el que sents.
Olora fulles, flors, la terra, l'aigua,... fan olor? És agradable o desagradable?
Per parelles. Un dels dos va amb els ulls tancats. L'altre, sense deixar-lo mai sol, l'acompanya i li
fa tocar elements que hi hagi vora el riu: un arbre, la molsa, alguna flor, una fulla o un tronc,
pedres, sorra, l'aigua, ...
Hi ha algun fruit o planta comestible vora el Ter? (IMPORTANT: NO TASTEM RES SI NO HO
CONEIXEM)
Busca diferents colors i marca en la següent escala els que vagis trobant:

Dossier pedagògic ExpoTER
Educació Primària - Cicle Superior
Dossier de l’alumne/a
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Amb la col·laboració de:

3. APROFITAMENT DEL CABAL
A L'AULA ...
3.1. El cabal és la quantitat d’aigua que passa per la secció d’un riu o d’un canal per unitat de temps.
S’expressa en litres/segon (volum d’aigua/temps).
De manera natural, el cabal dels rius mediterranis és irregular, això vol dir que varia durant l’any. Observa la
gràfica i respon les preguntes:
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3

Cabal en m /s
(metres cúbics per segon)

18

- Quines són les èpoques de l’any amb més cabal circulant?

- Per què creus que és així? Creus que hi ha alguna relació amb el clima?

3.2. El cabal també pot modificar-se per accions humanes. A la pàgina següent hi ha unes imatges (Dibuix 2)
que ens mostren diferents situacions per a un mateix tram de riu. Compara la imatge inicial (1) amb les altres i
relaciona cada situació amb la seva descripció. Digues en cada cas si el cabal que hi ha és natural o regulat.

1.
2.
3.
4.

Cabal de referència
Disminució del cabal en èpoques de sequera
Crescuda del cabal i inundacions per pluges torrencials
Disminució del cabal per la construcció d’una resclosa i d’un canal que desvien l’aigua cap a una
central hidroelèctrica
5. Construcció d’infraestructures que no modifiquen el cabal
6. Disminució brusca del cabal per acumulació d’aigua en un embassament per produir energia elèctrica
o bé per un transvasament.

Dossier pedagògic ExpoTER
Educació Primària - Cicle Superior
Dossier de l’alumne/a

6

Amb la col·laboració de:

3. APROFITAMENT DEL CABAL

Dibuix 2
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1. Cabal de referència
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Amb la col·laboració de:

3. APROFITAMENT DEL CABAL
3.3. La següent taula ens mostra dades del cabal del riu Ter en diferents punts del seu recorregut. Relaciona les
variacions del cabal en cada punt amb les situacions descrites a la dreta:

Població
Sant Joan de les Abadesses

6,41 m3/s

Ripoll

9,8 m3/s

Roda de Ter

17,15 m3/s

El Pasteral

10,82 m3/s

Girona

13,53 m3/s

Disseny i creació dels continguts dels materials educatius Associació CEA Alt Ter – www.alt-ter.org

Gola del Ter

SITUACIÓ

Cabal del riu Ter
(1m3/s = 1000 l/s)

1- En el curs baix, el cabal es recupera gràcies a
l'aportació d'aigua provinent dels afluents.
2- En el curs mitjà, el cabal va augmentant al llarg del
recorregut.
3- En el curs alt, la vall fluvial és estreta i el cabal encara
és petit.
4- El riu Onyar s'ajunta amb el Ter.
5- Al final del curs alt, el riu ha augmentat el seu cabal i
es fa més ample.
6- Després dels embassaments, el cabal es redueix
perquè molta aigua es queda emmagatzemada o bé es
transvasa a Barcelona.

27 m3/s

(Dades extretes de l’Atles ambiental i patrimonial del riu Ter, elaborat el
2004 per la Fundació Agbar i el Consorci Alba-Ter, actual Consorci del Ter)

3.4. En el mapa del recorregut del riu Ter (Dibuix 1), pots situar-hi...
- Els tres embassaments representats en el plafó 3 (busca-hi els noms)
- Els afluents principals del riu Ter: Ritort, Brugent, Freser, Ges, Onyar, Terri, riera d’Osor, Daró, Gurri, riera de
Llémena, riera de Les Llosses i riera de la Gorga.

FEM ...
3.5. Recolliu testimonis de persones grans del vostre municipi. Pregunteu-los si han observat canvis en el cabal
del riu durant els últims anys, si recorden èpoques d’inundacions o sequeres, si han vist construir
infraestructures que hagin modificat el riu,....

SORTIM ...
Proposem una sortida vora el riu.
3.6. Observeu el cabal circulant del riu que passa pel vostre poble. La modificació del cabal es pot observar a
partir de les següents situacions:
- Marqueu si veieu alguna de les situacions
- Vegetació de les vores aixafada per crescudes del riu
anteriors en el vostre tram de riu.
- Llera descoberta, es veuen còdols, graves, sorra, etc. que
en moments de més cabal poden estar coberts per l’aigua
- L’aigua inunda zones que normalment estan descobertes

- Relacioneu l’observació del cabal amb la
climatologia dels últims dies o setmanes.

- L’aigua està estancada, no circula
- Presència de construccions com canals, rescloses, etc.
Dossier pedagògic ExpoTER
Educació Primària - Cicle Superior
Dossier de l’alumne/a
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Amb la col·laboració de:

4. PATRIMONI CULTURAL
A L'AULA ...
4.1. L’aigua està lligada a l’origen de la vida i al desenvolupament de les societats. Explica quins usos coneixes
de l’aigua i com creus que han evolucionat al llarg de la història:
-
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4.2. El patrimoni cultural és el conjunt de tots els béns relacionats amb la història i la cultura amb valor
històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, científic, etc. Al llarg del curs del riu Ter, podem trobar diversos
elements d’interès patrimonial, com per exemple:
Molí – Safareig - Central hidroelèctrica – Resclosa – Colònia tèxtil - Canal o sèquia - Pont
Relaciona els noms d’aquests béns patrimonials amb la seva descripció:








Construcció per facilitar el pas sobre un riu, riera o torrent: ___________________
Màquina de moldre gra o l’edifici on s’allotja aquesta maquinària: ___________________
Paret transversal construïda en un curs d’aigua per elevar el seu nivell i desviar-ne el corrent:
____________________
Construcció, generalment oberta, destinada al transport d’aigua amb finalitats de reg o industrials:
_____________________
Receptacle, generalment rectangular i amb parets d’obra, que s’omple d’aigua i serveix per rentar-hi
roba: _____________________
Instal·lació destinada a produir electricitat a partir de l’energia generada per l’aigua: ______________
Conjunt de fàbriques, habitatges i serveis que van proliferar a Catalunya entre finals del segle XIX i
principis del segle XX. Aprofitaven l’energia hidràulica per a produir teixits: ______________________

4.3. Quins elements patrimonials relacionats amb el riu hi ha al teu municipi? En saps el nom? Fes-ne una llista
i ubica’ls en un mapa.

Dossier pedagògic ExpoTER
Educació Primària - Cicle Superior
Dossier de l’alumne/a
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Amb la col·laboració de:

4. PATRIMONI CULTURAL
FEM ...
4.4. El patrimoni cultural immaterial és el conjunt de creacions basades en la tradició d’una comunitat i
transmeses de generació en generació, com per exemple: llengua, literatura, música, dansa, jocs, llegendes,
festes populars,...
- Recolliu cançons, poemes o llegendes relacionades amb el riu Ter o els seus afluents
- Inspirant-vos en el pas del riu pel vostre municipi, inventeu noves cançons, poemes o llegendes
relacionades amb el riu Ter o els seus afluents
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SORTIM ...
Proposem una sortida vora el riu.
4.5. Elaboreu una petita guia turística amb la descripció dels elements patrimonials del vostre municipi. Podeu
ubicar-los en un mapa i adjuntar-hi la següent informació:
Nom
Foto / Dibuix
Data i/o història
Altres dades d’interès

Dossier pedagògic ExpoTER
Educació Primària - Cicle Superior
Dossier de l’alumne/a
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Amb la col·laboració de:

5. HÀBITATS DEL TER
A L'AULA ...
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5.1. La següent imatge (Dibuix 3) representa un tram de riu. Omple els buits amb els noms dels diferents
hàbitats que podem trobar al seu voltant:

- Plantació de pollancres
- Llacuna
- Erm
- Bosc de ribera
- Canyissar
- Camp de fruiters
- Conreu de cereals
- Poble
- Horts
- Riu
- Bosc de fulla caduca
- Camp de conreu
Digues quins d’aquests
espais són hàbitats naturals

(N) i quins són d’origen
humà (H).

Observa les zones inundables

d’aquest paisatge i imagina
que hi vols construir una
casa. On la col·locaries? Per
què?

Dossier pedagògic ExpoTER
Educació Primària - Cicle Superior
Dossier de l’alumne/a
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Amb la col·laboració de:

Dibuix 3

5. HÀBITATS DEL TER
5.2. El curs d’un riu és el camí que recorre des del naixement fins a la desembocadura.
Segons les seves característiques, podem diferenciar-hi tres cursos: alt, mitjà i baix. Llegeix les definicions i
omple els buits amb les paraules següents:
ample – deltes – velocitat – alt – baix – cascades – meandres – pendent – estreta – pla - ampla
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Curs _________: és la part més propera al naixement, generalment en zones muntanyoses. La vall
fluvial és _____________ i les aigües baixen amb gran ____________ i força perquè el pendent és
pronunciat. Acostuma a haver-hi ___________, salts d’aigua i gorgs.
Curs mitjà: les aigües baixen més lentes perquè el _____________ disminueix i la vall fluvial es va fent
més __________. En aquestes zones el riu pot fer unes grans corbes anomenades __________ i al seu
voltant el terreny és _________ i fèrtil, ideal per als conreus.
Curs _________: proper a la desembocadura. El riu cada cop és més ___________ i discorre més
lentament. Durant el seu recorregut, l’aigua ha transportat materials que es dipositen en aquesta part
final formant _____________.

- Quin curs creus que representa el Dibuix 3? Què t'ho fa pensar?

5.3. En relació amb el curs del riu Ter, omple els buits amb la informació que pots trobar als plafons o al mapa
(Dibuix 1):




El riu Ter recorre més de 200 km, des dels _________________ fins a la mar ____________________.
El riu Ter neix a __________________, a uns 2.400 metres d’altitud, al municipi de _______________.
La desembocadura del riu Ter, al municipi de ____________________, s’anomena _______________.

FEM ...
5.4. Organitzeu un debat sobre els hàbitats propers al riu que passa pel vostre municipi. Valoreu si hi ha
diversitat d’ambients, si són naturals o humanitzats, si afavoreixen la presència de flora i fauna,...

SORTIM ...
Proposem una sortida vora el riu.
5.5. Per valorar la qualitat de l'espai fluvial, trieu un tram de riu del vostre municipi i marqueu les opcions que
observeu :

Dossier pedagògic ExpoTER
Educació Primària - Cicle Superior
Dossier de l’alumne/a
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Amb la col·laboració de:

5. HÀBITATS DEL TER


Com són el llit i les ribes del riu?

Natural
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Completament
canalitzat

Parcialment
canalitzat

Estat dels marges del riu:

SÍ NO

Artificial

 Observeu deixalles?

Els marges del riu estan erosionats?
Hi ha zones de la ribera on s’han realitzat tales?
A la riba hi ha zones d’extracció d’àrids?
Hi ha alguna indústria al costat del riu?
Observeu alguna granja a menys de 100 m del riu?
Els camps de conreu o pastures propers arriben fins al riu?
Hi ha un nucli urbà al costat del riu?
Hi ha abocament de runes?
Hi ha abocament d’aigües residuals “sospitoses"?

Deixalles puntuals
Deixalles difuses
Abocador permanent

 Quina és l’estructura de la vegetació de les dues riberes?

Sòl nu

Herbes

Canyar/canyissar

Plantació (Arbres alineats)

Bosc esclarissat

Bosc dens

 Observeu el moviment de l'aigua:

Estancada
Oxigenada: s'observa moviment, escuma blanca i petites cascades
En moviment però amb la superfície plana
 Quins materials observeu al llit del riu?

Sorra (0,1- 0,7 cm de diàmetre)
Grava (0,7- 5,4 cm de diàmetre)
Roques (>5,4 cm de diàmetre)

Dossier pedagògic ExpoTER
Educació Primària - Cicle Superior
Dossier de l’alumne/a

13

Amb la col·laboració de:

6. FLORA I FAUNA
A L'AULA ...
6.1. Llegeix les quatre definicions a les quals els falta la paraula composta que defineixen. Crea-la amb les
paraules que hi ha més avall:
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 _________________: Espai format per un conjunt d'organismes vius, el medi on viuen i les relacions que hi
ha entre ells (xarxa tròfica) i amb el medi.
 _________________: Grup d'invertebrats visibles a ull nu (generalment larves d’insectes) que viuen dins
l’aigua, ja sigui enganxats a les pedres o caminant pel seu damunt o al fons.
 _________________: Variabilitat d'organismes vius de qualsevol tipus. Diferents formes de vida que hi pot
haver en un espai, hàbitat, etc.
 _________________: Espècie sensible a contaminació, alteracions de l'hàbitat o impactes al medi.
Reflecteix l'estat en què es troba un ecosistema, hàbitat, etc. Poden ser organismes molt variats, com per
exemple bacteris, líquens, plantes, invertebrats, aus o mamífers.

Macro- diversitat

Bio-

Bio-

- sistema

- invertebrats

Eco- indicador

6.2. Observant els dibuixos dels plafons 5, 6 i 7, classifica 2 éssers vius de cada tipus:
HERBES

ARBUSTOS

ARBRES

MAMÍFERS

RÈPTILS

AMFIBIS

PEIXOS

INVERTEBRATS

Dossier pedagògic ExpoTER
Educació Primària - Cicle Superior
Dossier de l’alumne/a
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OCELLS

Amb la col·laboració de:

6. FLORA I FAUNA
6.3. Segons els requeriments dels animals de la taula següent, dedueix quins podries trobar al Dibuix 3 i, en cas
afirmatiu, a quin o quins hàbitats:
ANIMAL
Cranc autòcton
Blauet
Nàiada
Bernat pescaire
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Llúdriga
Anguila
Tritó pirinenc
Truita de riu
Tortuga de rierol
Salamandra
Almesquera
Tortuga d'estany
Merla d'aigua

REQUERIMENTS

Poden viure al Dibuix 3?
A quin hàbitat?

Aigües fredes d'uns 20-30 cm de profunditat, que siguin
netes i oxigenades (amb molt moviment a causa del
pendent)
Rius d'aigües netes on hi hagi peixos petits i vegetació
per fer de talaia
Aigües tranquil·les, força profundes (més de 30 cm)
amb abundància de matèria orgànica
Tot tipus d'aigües on hi hagi peixos, crancs, amfibis, etc.
I també zones obertes properes
Aigües de tot tipus amb abundància de peixos, poc
contaminades i amb refugi proper
Tot tipus d'aigües, sempre i quan no hi hagi estructures
que bloquegin el pas cap al mar (que és on es
reprodueix)
Aigües poc profundes, fredes i molt oxigenades
Aigües oxigenades, poc contaminades i amb gran
quantitat de macroinvertebrats
Rius petits, rierols, estanys, llacunes, etc. Defuig els
grans rius
Arreu on hi hagi refugis amb humitat i basses o torrents
petits per poder-se reproduir
Aigües poc profundes (màxim 30 cm) de curs alt, molt
oxigenades, amb gran quantitat de macroinvertebrats
Aigües sense corrent amb vegetació aquàtica abundant
Rius, torrents i rierols amb roques i abundància de
macroinvertebrats

FEM ...
6.4. Elaboreu una guia d'identificació de plantes de ribera. Podeu fer el treball en grup. La fitxa pot tenir
aquesta informació:
- El nom de la planta (català, científic, anglès, castellà, francès, etc.)
- Si és una herba, un arbust o un arbre
- Si és autòctona o exòtica
- El dibuix o la imatge de la planta en general
- El dibuix o la imatge de la fulla, flor o fruits
- Una petita descripció

Dossier pedagògic ExpoTER
Educació Primària - Cicle Superior
Dossier de l’alumne/a
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Amb la col·laboració de:

6. FLORA I FAUNA
6.5. A més de la vegetació de ribera, dins el riu també us podeu trobar diferents macroinvertebrats. Podeu
descarregar-vos les següents fitxes per poder-los conèixer:
https://coneixelriu.museudelter.cat/macroinvertebrats.php
http://www.alt-ter.org/PDF/lamina_invertebrats.pdf

SORTIM ...
Proposem una sortida vora el riu. FLORA I FAUNA.
6.6. Amb l'ajuda de les fitxes de vegetació que heu elaborat, identifiqueu la vegetació de ribera d'un tram de
riu proper a l'escola.
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Podeu recollir mostres de les diferents plantes per fer-ne un herbari. (Recolliu-ne també per fer l'activitat que
us proposem a l'activitat 7.5.)
6.7. Dins l'aigua, sota les pedres (aixecant-les amb cura, observant i tornant-les a deixar on eren), entre les
fulles submergides, etc. podeu trobar diversos tipus de macroinvertebrats. Alguns d'ells són bioindicadors (o
indicadors de la qualitat de l'aigua).
Amb l'ajuda de les fitxes que us heu descarregat, podríeu dir quina qualitat té l'aigua d'aquest tram de riu?

Dossier pedagògic ExpoTER
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Dossier de l’alumne/a
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Amb la col·laboració de:

7. FLORA I FAUNA:
què podem fer nosaltres?
A L'AULA ...
7.1. Has vist que els rius són ecosistemes amb molts valors positius: refugi de fauna, aprofitament de l'aigua
per part dels humans, inspiració d'històries, lleure, etc.
- I per tu? Què t'agrada del riu?
7.2. Al riu i al seu entorn més immediat s'hi poden fer moltes actuacions que poden afavorir o desafavorir la
biodiversitat. De les següents accions, assenyala quines creus que són positives i quines són negatives

Tallar el bosc de ribera
Mantenir la vegetació alta
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Canalitzar les rieres
Recuperar i crear basses temporànies
Fer servir productes d'higiene i neteja biodegradables
Treure pedres i sorra per la construcció
Urbanitzar (construir edificis o polígons) els entorns del riu
Posar depuradores
Reintroduir espècies autòctones
Abocar aigües residuals
Tirar deixalles
Construir ponts
Crear zones de pesca controlada
Fer curses esportives motoritzades que passin per dins el riu
Banyar-se al riu després d'untar-se de crema solar
Alliberar la tortuga de Florida que tenim a casa perquè visqui lliure
Transvasament d'aigua a una altra conca
7.3. Escriu 2 accions que pots fer tu per millorar i/o conservar el bon estat dels cursos d'aigua que passen pel
teu municipi:
Dossier pedagògic ExpoTER
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7. FLORA I FAUNA:
què podem fer nosaltres
7.4. Què és una espècie AUTÒCTONA? I una d'EXÒTICA INVASORA?
A tots els llocs del món hi habiten éssers vius que de manera natural han evolucionat amb tot l'ecosistema,
d'aquesta manera es crea un equilibri entre les diferents espècies. Són les ______________________
Ara bé, a vegades, sobretot els humans, hem traslladat espècies d'una zona a una altra fent que habitin en un
lloc on de forma natural no les trobaríem i hi poden causar problemes. Són les _________________________
- En aquesta llista, hi ha espècies autòctones i exòtiques invasores. Busca informació i anota quines relacions hi
ha entre elles que poden perjudicar a l'espècie autòctona:
Cranc autòcton
Cranc americà
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Llúdriga
Visó americà
Tortugues de rierol i d'estany
Tortuga de Florida
Nàiada auriculada
Nàiada asiàtica
Canyís (canyissar)
Canya (canyar)

FEM ...
7.5. Elaboreu, tota la classe, un gran mural cooperatiu del riu. Hi podeu enganxar dibuixos, fotografies,
diferents materials, elements naturals (fulles, sorra, etc.), ... Intenteu representar-hi tot el que heu anat veient
al llarg de l'estudi de la conca hidrogràfica del Ter.

SORTIM ...
Proposem una sortida vora el riu.
7.6. Vora el riu, en un lloc còmode, relaxa't. Escolta, mira, gaudeix de l'entorn. Escriu 3 adjectius per descriure
les sensacions que tens quan estàs vora el riu
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