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NORMATIVA GENERAL 
Realitzareu el Treball de Síntesi en parelles, i presentareu un dossier únic. Al final, haureu de fer 
una exposició oral davant d’un tribunal avaluador seguint les pautes que trobareu més endavant. 
 
La sortida dels dies 30 i 31 de maig i 1 de juny és una activitat de l’Institut. Per tant, les normes de 
comportament del centre continuen vigents, tot i que ens trobem en un altre lloc. 

La normativa bàsica que han de seguir és la següent: 

● És imprescindible un bon comportament, civisme i educació en tot moment respecte a 
totes les persones implicades en el viatge: professorat, companys, treballadors de l’alberg, 
xofers autocar, etc. 

● És obligatòria la participació de tots els alumnes a les diferents activitats i visites 
programades, independentment del nombre d’hores descansades per cada alumne. 

● És necessari i obligatori respectar l’horari, la puntualitat i els punts de trobada en totes les 
activitats, inclosos els àpats. 

● Durant els itineraris els alumnes han d’anar sempre amb el grup i seguint les indicacions 
que es marquin. 

● A l’autocar no es pot menjar ni beure. Si algú es mareja amb facilitat cal que porti un 
parell de bosses de plàstic a la butxaca com a prevenció. 

● Durant els àpats cal seguir l’horari que es marqui i obeir les indicacions del personal de 
l’alberg i dels professors acompanyants. Hi haurà torns per parar i desparar taula i per 
netejar el menjador. 

● A les habitacions no es pot menjar ni beure. Es col·locarà l’equipatge a les prestatgeries. 
Tothom està obligat a mantenir l’habitació, el bany  i els espais comunitaris nets i ordenats 
per poder efectuar la neteja diària. A la nit els canvis d’habitació estan prohibits. Cal 
respectar el descans general i fer silenci absolut a partir del moment que els professors ho 
decideixin. En cas de desperfecte a les habitacions caldrà informar-ho immediatament als 
professors i a la recepció. Qualsevol trencadissa, desperfecte, taca, pintada a les 
habitacions i instal·lacions anirà a càrrec dels alumnes acomodats a l’habitació. La pèrdua 
de la clau comportarà pagar un import de 15 € a l’alberg. 

● No es pot accedir a la piscina sense un professor o monitor acompanyant. Tant a la piscina i 
a les instal·lacions esportives no es pot menjar ni beure. 

● Es pot dur càmera de fotos. No es pot portar mòbil. En cas d’urgència, la família pot 
contactar amb l’allotjament o amb el professorat del centre al número de telèfon que 
s’indiqui; si és necessari, el professorat contactarà amb la família. En cas que es portin 
aparells d’altres tipus, el professorat no es fa responsable de les possibles pèrdues ni 
robatoris. 

● Les deixalles s’han de dipositar al lloc adequat, o deixar-les en bosses si no tenim una 
paperera a l’abast en aquell moment. Sempre caldrà deixar nets i endreçats els llocs on 
siguem. 

●  

MOLT IMPORTANT 

Els alumnes que infringeixin qualsevol norma rebran la sanció que el professorat acompanyant 
decideixi oportuna. En el cas que la falta sigui molt greu l’alumne serà retornat immediatament a 
casa seva, bé per recollida de la família bé en taxi. Sempre s’avisarà prèviament. L’import d’aquest 
retorn anirà a càrrec dels pares de l’alumne. 
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MATERIAL NECESSARI PER A L’ESTADA AL DELTA 
- Motxilla petita amb l’esmorzar del primer dia, cantimplora, repel·lent de mosquits, crema solar, 
gorra, carpeta amb el dossier de les activitats, fulls en blanc, estoig (bolígraf, llapis, goma, 
maquineta, colors). En el cas de fer una activitat aquàtica, caldrà afegir-hi roba de recanvi. 

- Bossa d’equipatge: roba interior i mitjons per a cada dia, pantalons i samarretes esportius i de 
recanvi, jersei d’abric, necesser, pijama, calçat de recanvi, banyador (hi ha piscina), tovalloles de 
bany i piscina, xancletes, guants (per anar amb bicicleta i perxar), bossa per a la roba bruta. No cal 
sac de dormir. 

- Documentació imprescindible: targeta sanitària. 

- Opcionalment podeu dur pilotes de futbol i/o bàsquet per al temps lliure. 

 

QUÈ S’AVALUARÀ? 
Es tindran en compte els aspectes següents: 

 

 
Què es puntua?   

Qui ho puntua? 
Punts 

màxims 

Hàbits i actituds 

Puntualitat, assistència, participació en les 
activitats, col·laboració amb els companys, 
respecte a les normes, capacitat 
d’organització. I també, pels que marxeu: 
exposició del que heu après al Delta, respecte 
a les instal·lacions i al descans a l’alberg. 

Professors 
acompanyants/  
del centre 

4 

Presentació del 
dossier  

Netedat, dossier complet, correcció en 
l’expressió, ortografia. 

Tribunal 2 

Exposició organitzada de les idees: tema, 
estructura (presentació, contingut i conclusió).  

Tribunal 2 
Exposició oral i 
qüestions 
 Correcció lèxica, fluïdesa, entonació verbal i 

llenguatge gestual. 
Tribunal 1 

Material addicional Maqueta, tríptic, fotografies, dibuix... Tribunal 1 
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QUÈ S’HA DE FER EL DIA DEL TRIBUNAL AVALUADOR? 
El dia de l‘exposició oral davant del tribunal avaluador haureu de lliurar el dossier complet, net i 
polit. En cas que perdeu algun full o en vulgueu alguna altra còpia, podeu trobar el fitxer en format 
PDF al web de l’Institut (http://agora.xtec.cat/inselstresturons/credit-de-sintesi/). 

Heu de preparar una exposició oral d’una durada aproximada de cinc minuts repartits entre els 
membres del grup. 

L’estructurareu en tres parts:  

 • Presentació: qui sou i de què parlareu. 

 • Contingut/Cos:  

a) Comenteu dues activitats que us hagin agradat, i expliqueu els motius de la tria. 
b) Feu una valoració global del que heu après a nivell acadèmic. 
c) Reciteu l’estrofa memoritzada. 
d) Si voleu millorar la nota, podeu presentar algun material addicional, com pot ser un 

tríptic, una maqueta, un pòster, alguna fotografia...  

● Conclusions: comenteu allò que heu extret de la vostra experiència a nivell personal. 
Per això cal pensar bé què dirà cada component, evitant repetir el que ha dit l’altre. Per tal 
d’organitzar bé les idees podeu escriure un guió/esquema.  

Com ho direu? 

 • Utilitzareu correctament el vocabulari específic o tècnic que hàgiu après en l’activitat. 
 • Evitareu utilitzar paraules poc definides: cosa, allà, allò. 
 • Mantindreu una pronunciació correcta. 
 • El to de veu i l’entonació serà adequada. Les altres persones us han de sentir i entendre. 
 • Parlareu a poc a poc. Cal que el professorat us pugui seguir. 
 •  Evitareu encallar-vos. Cal desterrar els mots “crossa“ (repetitius). 

 • Motivareu els que us escolten explicant la vostra activitat amb agilitat, com si expliquéssiu 
una anècdota. 
 • Mostrareu seguretat tenint control del vostre cos: evitareu moure-us endavant i 
endarrere, posar els peus a la paret... Quan les mans us molestin, podeu buscar un estri per 
tal que us doni suport. Si és un bolígraf, evitareu fer sorolls. 
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AGENDA DE L’ESTADA AL DELTA 
 

  
Dimarts  
29 de 
maig 

 
Inici del Treball de Síntesi a l’Institut. L‘horari és l’habitual (8h-14.30h) 

 
Dimecres                    
30 de 
maig 

Sortida del Calisay a les 8.00h 
Arribada a l’alberg Amposta Parc. Presentació dels guies. Acomodació del grup. 
Aula activa (fauna, vegetació, arrossars, formació del Delta...). 
Dinar a l’alberg. 
Creuer per la desembocadura de l’Ebre i visita a les dunes. 
Berenar. 
Visita a la Llotja de Sant Carles de la Ràpita. 
Sopar a l’alberg. 
Activitat nocturna. 

 
Dijous 
31 de 
maig 

Esmorzar. 
Ruta amb bicicleta pel Delta: visita d’ecosistemes. 
Dinar a l’alberg. 
Activitat amb canoa - caiac a la Gola de Migjorn (cal banyador, tovallola, 
xancletes i roba de recanvi). Berenar. 
Tornada a l’Amposta Parc. 
Sopar a l’alberg. 
Activitats nocturnes. 
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Divendres  
1 de juny 

Esmorzar. 
Visita a Món Natura (Centre d’interpretació del Delta de l’Ebre).  
Perxa i activitats de joc del Delta. 
Dinar a l’alberg. 
Comiat.  
Tornada cap a Arenys de Mar. Arribada prevista al Calisay a les 19.00h. 

  
Dilluns 
4 de juny 

 
Exposició oral davant del tribunal avaluador i lliurament de la feina. 
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DIMARTS 29 DE MAIG 

ON SOM I CAP ON ANEM 
Observa el mapa mut de les comarques de Catalunya i realitza les activitats 
següents: 

- Posa el nom a la comarca del Maresme i a les dues del Delta de l’Ebre. 

- Situa Arenys de Mar i Sant Jaume d’Enveja. 

- Escriu el nom de les comarques que cal travessar per anar d’Arenys de Mar a 
Amposta, costejant la mar Mediterrània. 

- Pinta amb color les dues comarques que formen part del Delta de l’Ebre. 

- Fes una estimació en Km de la distància que hi ha entre Arenys de Mar i Amposta i 
comprova el resultat a escala. 

- Dibuixa el recorregut de l’Ebre al seu pas per Catalunya fins a la desembocadura. 
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MAPA DEL DELTA DE L’EBRE 
A partir dels dos mapes anteriors, dibuixa un sol mapa del Delta de l’Ebre on figurin 
els noms de les poblacions i les vies de comunicació. Pinta’l. 
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PLA HIDROLÒGIC NACIONAL 2016 
El Pla Hidrològic Nacional (PHN) és un instrument jurídic de planificació. És una llei que 
regula i coordina les accions necessàries per la gestió de l'aigua, un recurs natural que al 
territori espanyol és desequilibrat. 

Les pluges es concentren al nord. Aquesta és l'anomenada Espanya humida, i la resta del 
territori, anomenada Espanya seca, pateix grans sequeres. Aquesta és la raó per la qual el 
PHN té l'eix principal d'actuació en els transvasaments. Això implica la construcció de grans 
infraestructures hidràuliques com canalitzacions i embassaments. 

Aquest mes de gener el consell de ministres espanyol ha aprovat per reial decret setze 
nous plans hidrològics que tenia pendents, entre ells el de l'Ebre. 

L'Ebre és és el segon riu més cabalós de la península Ibèrica després del Duero, i l'únic gran 
riu peninsular que aboca a la Mediterrània. Neix al vessant sud de la serralada Cantàbrica, 
des d'on segueix una trajectòria ESE amb una longitud d'uns 910 km i 83.093 km² de conca 
fins a la Mediterrània, on desemboca formant un ample delta de 500 km². 

El seu cabal, però, és molt variable segons les estacions de l’any, amb uns màxims a la 
primavera i uns mínims a l’estiu. En circumstàncies climatològiques determinades hi pot 
baixar molta aigua en poc temps i formar el que es diu riuada,  fet que pot produir la 
inundació temporal d’algunes terres pròximes al riu. 

Les seves aigües s'aprofiten en nombrosos punts per al regadiu mitjançant canals com 
l'Imperial, el Tauste i, al tram final, els canals de la Dreta i l'Esquerra de l'Ebre, que neixen 
a l'assut de Xerta. El seu cabal es regula pels embassaments de Mequinensa i Riba-roja. 
Aquests embassaments fan que actualment el delta de l'Ebre pateixi un fenomen de 
regressió, ja que aturen els sediments que haurien d'arribar a la desembocadura i, per 
tant, la mar va guanyant espai a la terra. 

Aquest és el principal problema que ha portat a la 
Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) a considerar que la 
nova proposta de cabals d'aquest pla és insuficient. La PDE 
ja va anunciar que recorrerà la decisió davant el Tribunal 
Suprem (TS) i ho denunciarà a la Comissió Europea. El nou 
PHN contempla una previsió d'aigua per abastir 465.000 
hectàrees més de regadiu en el període 2016-2031, que 
s'afegirien a les 950.000 previstes en l'anterior pla i la 
construcció de 56 embassaments nous. Això deixaria el tram 
final del riu, és a dir, el Delta de l'Ebre, sense un cabal 
suficient. 

1. Tot seguit veuràs 2 vídeos: 
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- Enregistrament fet al 2002 quan el Govern del Partit Popular volia transvasar les 
aigües del riu Ebre cap al sud del país.  

http://www.segulafilms.com/bloc/aigua-la-font-de-la-vida/ 

- Notícia de la manifestació que va tenir lloc el 7 de febrer de 2016 a Amposta un 
cop el govern actual va aprovar el nou PHN. 

http://www.ccma.cat/324/multitudinaria-manifestacio-a-amposta-contra-el-nou-
pla-hidrologic-de-la-conca-de-lebre/noticia/2711995/ 

 

Omple les columnes següents amb els pros i contres d'un transvasament al riu Ebre. 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

    

    

 

 

 

 

 

    

    

 

    

   

   

    

 

    

   

 

2. Busca l'eslògan que la Plataforma per la Defensa de l'Ebre va utilitzar en les 
manifestacions del 2001 i la que utilitzen actualment. Crea’n un de nou. 
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3. CASTELLÀ. Tu primo de Zaragoza siempre dice que “los catalanes se llevan el 
agua”. Escribe un texto expositivo, de unas 10 líneas, en que le expliques lo que 
has aprendido en estos dos vídeos sobre el Plan Hidrológico Nacional y sus 
consecuencias para el Delta del Ebro. 
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LO CARRILET I EL VAPORET  
 

Lo Carrilet de la Cava era una línia ferroviària que uní Tortosa i les poblacions del 
Delta de l'Ebre entre els anys 1926 i 1967. El grup musical de les Terres de l’Ebre 
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries ha dedicat una cançó al trenet: Lo 
Carrilet i el Vaporet (lletra i música d'A. Bonet). Escolta-la amb atenció 
(https://www.youtube.com/watch?v=bOPRmy20CzE) i després respon les qüestions 
que tens a continuació. 

Lo Carrilet i el vaporet 

Lletra i música: A. Bonet 
De quan els transports fluvials i ferroviaris unien el Delta amb les terres de dalt. 
 

Antes la gent del Baix Ebre 
per poder-ne viatjar 
van fer-ne un vaporet 
i riu amunt van anar. 
Després van fer el Carrilet 
per a més poder carregar 
i va ser una maravilla. 
I va ser la maravilla, 
hasta que els el van llevar. 

Lo Carrilet del Baix Ebre 
va fer un transport molt actiu, 
portant persones i bultos 
igual d’hivern com d’estiu. 
També ho va fer el vaporet, 
hasta que el van jubilar; 
allà a Jesús i Maria 
a la punta de l’Illa 
enganxat se va afonar. 

Lo Carrilet recorria 
de Tortosa a Campredó 
per carrils de via estreta 
i a Amposta feia estació. 
I allà a Jesús i Maria 
xulava amb gran emoció, 
que prop n’estava la Cava! 
Que ja arribava la Cava, 
final de la trajecció. 

Los treballadors del camp 
mai lo podrem oblidar 
perquè ell xulava a les nou 
que era l’hora d’enganxar. 
També xulava a la una 
quan sortíem a dinar, 
i a les sis tornava a vindre, 
i a les sis tornava a vindre, 
que era l’hora de plegar. 

A estacions i apeaderos 
ells s’havia de parar, 
tant en diumenges com festes 
sempre et venia a buscar. 
Ell mai va fer-ne cap festa, 
ell sempre va treballar, 
perquè la gent del Baix Ebre, 
perquè la gent del Baix Ebre, 
ne poguessa viatjar. 

 

 

 

 

1. Quantes estrofes hi ha? Quants versos hi ha a cadascuna? 
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2. Escriu en la forma estàndard els mots dialectals subratllats. 

 

 

 

3. Relaciona cada un dels temes següents amb una estrofa: 

 a) Explica el recorregut que feia. 
 b) Ens diu la utilitat que tenia el Carrilet i el vaporet. 
 c) Ens diu els dies que funcionava. 
 d) Explica l'evolució del transport a l'Ebre. 
 e) Concreta l'horari que feia. 
 

4. Situa en el mapa el recorregut (5 llocs) del Carrilet. 

 

5. Memoritza una estrofa de la cançó, la que tu vulguis. Durant l’exposició oral, 
hauràs de recitar-la amb la fonètica amb què ho faria una persona del Delta de 
l'Ebre. 
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LA GÈNESI DEL DELTA 
 

El Delta de l’Ebre és la zona humida més gran de Catalunya, amb 320 Km2 de superfície 
emergida i gairebé 30 Km endinsada en el mar. Està situada al sud de Catalunya prop del 
límit amb la Comunitat Valenciana. 

La relació riu-mar-terra, en tots els seus aspectes, és la que ha determinat la gènesi del 
Delta. En la seva formació han tingut gran importància factors dinàmics com l’onatge o el 
vent i quasi la total absència de marees a la Mediterrània. 

La gènesi del Delta ha estat condicionada per l’aportació de sediments per part del riu, 
primer amb l’augment i en els darrers anys amb la disminució, i també per l’acció de 
l’home sobre el medi. Cal analitzar doncs, quins factors són els que han fet disminuir en 
aquesta proporció l’aportació de terra al riu (embassaments, canals, etc.). També 
influencia la disminució del cabal del riu, que en 50 anys ha suposat uns 100 m3/s. 

L’inici del Delta fou durant la glaciació Würmiana fa uns 18.000 anys. En aquell moment, a 
causa de les grans extensions de gel que cobrien la major part d’Europa, el nivell de la mar 
es trobava uns 100 m per sota del nivell actual. Des d’aleshores hi ha hagut dues 
estabilitzacions: la primera fa uns 8.000 anys, a uns deu metres per sota del nivell actual 
del mar; la segona, fa uns 5.000 anys, a uns cinc metres per sota del nivell actual del mar. 
Fa uns 2.500 anys ja assolí un nivell semblant a l’actual i s’ha mantingut sense variacions 
importants. 

En cada estabilització es formà una plana deltaica, posteriorment submergida per la 
transgressió marina, que servia després de base d’assentament de la següent. 

 

1. Compara aquests dos dibuixos i escriu les diferències que hi veus. 

 

 

 

 

 

DELTA      ESTUARI 
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2. Aquí tens un esquema de la conca hidrogràfica del riu Ebre, que té uns 88.835 
Km2. 

 

Esbrina quin percentatge representa del total de la superfície peninsular (607.107 
Km2). 

 

 

3. Mira aquests dibuixos de la formació i evolució del Delta de l’Ebre 
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a) A què corresponen els colors... 

Blanc  

Negre   

Gris clar  

Gris fosc  

 

b) Quin és l’element que fa créixer la zona de color gris fosc? Per què? 

 

c) I l’element que les fa recular? Com? 

 

d) Quin creus què és el tret geològic més característic dels deltes? 

 

 

Des del punt de vista de la dinàmica marina, els processos més importants a les 
costes catalanes són els que no succeeixen de forma periòdica. Així l’efecte de les 
marees, amb màxims de 20 cm, és inapreciable per al delta a no ser que s’hi 
afegeixin altres elements. 

 

4. Uns dels elements que accentuen l’acció del mar són els temporals de Llevant: 

a) De quina direcció vénen? 

b) Quins efectes tenen sobre el Delta?    

    

c) Les onades, el vent i les marees, han afavorit o han perjudicat la formació 
del Delta? Raona-ho. 
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DIMECRES 30 DE MAIG 

PIRAGÜISME - CAIAC 
 

Des dels seus orígens, l’home sempre ha tingut la necessitat de dominar un medi 
que no li és propi: l’aigua. En aquest medi, va començar desenvolupant activitats 
només de subsistència, com la pesca. Però ben aviat ja utilitzà el medi aquàtic com 
a mitjà de transport. Llavors, per poder desplaçar-se, va haver de construir les 
primeres embarcacions. Aquest fet l’hem de situar uns sis mil anys enrere, on el 
primer testimoni d’una canoa amb pala el trobem a la tomba d’un rei sumeri a la 
vora del riu Èufrates. 

Des d’aquells temps fins ara, veiem com un conjunt d’activitats necessàries per la 
subsistència han esdevingut un esport, i com els primers troncs han donat pas a 
unes complexes embarcacions de materials sintètics. 

Aquí veurem dues embarcacions diferents. D’acord amb el seu origen, tenim la 
canoa (dels pobles primitius del Canadà) i el caiac (originari dels pobles esquimals). 
Tenen unes característiques pròpies. 

El piragüisme començà a ser competitiu al 1867 quan el Reial Club Canoes 
d’Anglaterra organitzà les primeres regates. Des d’aquest moment s’inicià 
l’expansió per tota Europa fins arribar a ser esport olímpic a les Olimpíades de 
Berlín el 1936. 

Segons el lloc on es practica, podem classificar-lo en tres grans grups: d’aigües 
tranquil·les (proves des de 500 metres a 10.000 metres), riu esportiu (distàncies 
superiors als 10.000 metres) i aigües braves (modalitats de descens i eslàlom). 

Però lluny de tot això, els atractius més grans d’aquest esport se centren en 
l’habilitat del piragüista com a únic motor que li permet amb total llibertat escollir 
recorregut, velocitat, etc., a més dels paratges naturals on es practica: llacs, 
embassaments, rius. 

Tot això és el que podem gaudir en l’activitat de piragüisme a les aigües del riu 
Ebre. 

Des de les primeres piragües fetes amb troncs, pells i ossos d’animals fins a 
l’actualitat, el piragüisme ha evolucionat molt. Actualment s’arriba a uns graus 
d’especialització difícils de superar tant pels materials com pel disseny de les 
embarcacions. 
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1. Uneix cada paraula amb el seu significat. 

1 PROA _____ Part davantera de l’embarcació 

2 CULLERA _____ Part de darrere de l’embarcació 

3 POPA _____ Obertura central de la piragua on s’introdueix el palista 

4 PERXA _____ Meitat inferior de la piragua 

5 BANYERA _____ Meitat superior de la piragua 

6 COBERTA _____ Barra que uneix les culleres o cullera i empunyadura 

7 CASC _____ Zona de propulsió de la pala en contacte amb l’aigua 

 

2. Bolcar és una de les situacions que més perill suposen i s’ha d’evitar al màxim. 
D’acord amb les indicacions del monitor, digues: 

MESURES PER EVITAR BOLCAR: 

 

 

SI HAS BOLCAT, CONDUCTA A SEGUIR: 

 

 

 

LA LLOTJA DEL PEIX 
 
Explica el sistema de subhasta del peix. 
 
 
 
 
 
Quins peixos han entrat a la Llotja? Amb quines barques? 
 
 
 
 
 
Comenta alguna altra cosa que t’hagi cridat l’atenció 
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DIJOUS 31 DE MAIG 

CREUER PER LA DESEMBOCADURA 

 

1. Si has vist el riu prop d’Amposta, podràs comparar-lo ara que ets a la 
desembocadura. Descriu breument les característiques de les vores del riu (alçada, 
vegetació,...) a: 

AMPOSTA 

 

 

 

DESEMBOCADURA 

 

 

 

 

2. A la vora del riu i prop de la desembocadura veuràs unes llacunes. 

a) Quin nom tenen? 

 

 

b) Descriu les seves característiques (profunditat, vegetació, superfície,..). 

 

 

3. Les dunes són muntanyes de sorra (99 %) no consolidada. És per tant un 
ecosistema molt fràgil i que alhora rep una forta pressió humana. 
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Quins tipus de dunes hi ha i on les situaries del Delta? 

 

 

 

 

 

4. Durant el recorregut hi ha un port pesquer. Les barques són totes petites. 

a) Per què? 

 

 

b) Quines arts de pesca utilitzen i què capturen? 

 

 

 

 

 

 

c) Coneixes algun altre art de pesca al riu? 
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DESCOBERTA DEL DELTA AMB BICI 
La descoberta del Delta de l’Ebre és una activitat que es realitza en una bicicleta de 
muntanya (sense canvis de marxa) per la plana deltaica del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre, que és un espai de gran importància ecològica. 

La bicicleta, com a mitjà de desplaçament, ofereix la possibilitat de recórrer distàncies 
relativament llargues amb un esforç mínim. Un dia en bicicleta és una de les activitats més 
enriquidores que es poden realitzar durant l’estada al Delta de l’Ebre, a causa de la gran 
quantitat d’experiències de què gaudim durant el recorregut. 

Durant la visita podeu veure la diversitat d’hàbitats que componen les zones humides. El 
monitor mostrarà els factors físics, les espècies, les adaptacions al medi, etc. Així mateix 
podeu observar els camps d’arròs, els moderns cultius d’horta i de fruita, les 
característiques de l’hàbitat, la població deltaica, etc.  

 

1. D’acord amb les explicacions que et donarà el monitor, escriu al mapa el nom 
dels llocs que visitaràs i marca el recorregut que vas realitzant. 
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Els ocells són els animals més característics del Delta de l’Ebre perquè com a medi 

físic reuneix una sèrie de característiques molt favorables tant per la cria (unes 

27.000 parelles d’ocells aquàtics) com per a la hivernada (uns 180.000 ocells 

aquàtics el mes de gener), o de repòs i alimentació durant els períodes migratoris. 

 
 
2. Encercla el perfil de les aus que has vist durant el recorregut i escriu-ne el nom. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Descriu el paisatge amb detall: què hi ha, com és, com es distribueix, quins 
colors hi veus, etc.  
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DIVENDRES 1 DE JUNY 

EL CARGOL POMA 
Llegeix aquesta notícia apareguda a l’edició digital de Ràdio Barcelona el 8 
d’octubre de 2012. 

El cargol poma apareix al marge esquerre de l'Ebre  

i la Generalitat parla de sabotatge 

 

 

La comunitat de regants de la dreta de l'Ebre ha detectat la presència de cargol 
poma en quatre sèquies que es fan servir per portar l'aigua als caps d'arròs i això els 
ha obligat a tancar el reg de forma immediata. La pregunta del milió és com han 
travessat els cargols el riu. Segons la comunitat de regants està clar que algú ha 
portat els animals d'un costat a l'altre i de fet el departament d'Agricultura ha 
reconegut avui que es tracta d'un acte premeditat, és a dir d'un sabotatge, per la 
qual cosa els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra han iniciat ja una investigació. El 
cargol poma es va detectar per primera vegada al Delta de l'Ebre l'any 2009 i des 
d'aleshores s'ha treballat per controlar la plaga però no s'ha pogut eradicar. 

El caragol poma és un mol·lusc gasteròpode aquàtic (d'aigua dolça) de la família 
dels Ampullariidae, procedent d'una extensa àrea de l'Amèrica del Sud. Està 
considerada una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món i ha causat 
estralls en cultius de zones humides, sobretot en arrossars, arreu dels llocs del món 
que ha colonitzat. Va començar a envair els camps d'arròs l'any 2010 pels voltants 
de l'ermita del municipi de l'Aldea i es va anar estenent per la sèquia mare i des 
d'allí, per reinfestació a través dels desguassos, per l'hemidelta esquerre. Es 
desplaça activament contra corrent pel fons o passivament tancant l'opercle i 
surant, on el porta el corrent. Els caragols estan presents en bona part de la xarxa 
hidràulica de l'hemidelta esquerre, i afecta part del riu, amb el riscs conseqüents 
de passar a la dreta i anar pujant pel riu. 
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Contesta les preguntes següents: 

1. Busca i escriu el nom científic del cargol poma. 

 

2. Quan es va detectar per primera vegada el cargol poma al Delta de l’Ebre? 

 

 

3. Busca en el text quin tipus d’animal és el cargol poma. 

 

 

4. Què és una espècie invasora? 

 

 

 

5. Què és l’opercle del cargol? Com es desplaça el cargol poma? 

 

 

 

6. Quines conseqüències té la presència del cargol poma en el conreu de l’arròs? 
Com pot afectar la seva presència en l’ecosistema del Delta en el futur? 

 

 

 

 

 

7. S’hi ha trobat alguna solució? 
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LA PERXA 
Explica quines sensacions i dificultats has notat en fer l’activitat de perxa. Fes un 
petit dibuix il·lustratiu o una pluja d’idees de percepcions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTEIX LA TEVA EXPERIÈNCIA AL DELTA 
 
Write your family a 120-word postcard in English. Describe life at the school camp 
(activities, sports, tutors, food, likes and dislikes). Is the school camp very 
different from your normal family life?To do this activity, you can find lots of examples and 

vocabulary in your Student’s Book (p. 66, p. 76, p. 78, p.84), and in your Workbook (p. 40, p. 50, p.52, p. 60, 

p. 61, 62). 
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DILLUNS 4 DE JUNY 

AVALUACIÓ DEL TREBALL DE SÍNTESI 
 

Nom i cognoms: Curs i grup: 

Hàbits i 
actituds (4) 

Presentació 
del dossier (2) 

Exposició oral 
Organització 
(2) 

Exposició oral 
Correcció (1) 

Material 
addicional (1) 

Nota global 

 
 
 

     

 

 

Nom i cognoms: Curs i grup: 

Hàbits i 
actituds (4) 

Presentació 
del dossier (2) 

Exposició oral 
Organització 
(2) 

Exposició oral 
Correcció (1) 

Material 
addicional (1) Nota global 

 
 
 

     

 

Observacions 

 

 

 

 

Membres del Tribunal avaluador: 

- 

-   

  Arenys de Mar, 4 de juny de 2018 


