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MATERIALS QUE US ADJUNTEM  
- MATERIAL EDUCATIU “CONEIX EL RIU”. Quadern del  mestre i  quadern de l’alumne: Al 

quadern de l’alumne hi  trobareu  una proposta d’exercicis i activitats complementàries a 
qualsevol dels tallers d’educació ambiental del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis del 
Museu del Ter. El quadern del mestre hi trobareu la informació per a poder resoldre els 
exercicis del quadern de l’alumne i ampliar la informació sobre la biodiversitat i l’ecologia 
fluvial.  

- Quadern del mestre:

- https://www.museudelter.cat/wp-content/uploads/2020/04/MuseudelTer_dossier_
professorat_CERM_CONEIX_EL_RIU.pdf

- Quadern de l’alumne on hi trobareu exercicis que treballen: 

- La definició de riu i les seves parts, els elements característics de la conca del riu Ter, la 
biodiversitat fluvial, els problemes que pateix el riu i les seves solucions i finalment el 
circuit urbà de l’aigua.

-  https://www.museudelter.cat/wp-content/uploads/2020/04/MuseudelTer_dossier_alumne_
CERM_CONEIX_-EL_RIU.pdf

PROPOSTA DE TREBALL ALTERNATIVA A LA SORTIDA 
- L’activitat “Els habitants del riu” permet fer un recorregut al costat del riu Ter per descobrir 

els ocells i altra fauna fluvial que hi podem trobar. D’altra banda també entrem al laboratori 
del Museu del Ter on podem fer una observació directa dels peixos d’aigua dolça en 
diferents aquaris.

- Com a alternativa, us proposem de fer un passeig per un riu o riera proper. Us passem un 
enllaç al nostre espai web CONEIX EL RIU que us permetrà identificar algunes espècies a 
partir del dibuixos naturalistes que hi trobareu. 

- http://www.museudelter.cat/coneixelriu/

- Hi trobareu dibuixos de:

  • La vegetació de ribera

  • Els macroinvertebrats

  • Els peixos

  • Els amfibis, rèptils i mamífers

  • Els ocells

També podreu gaudir dels sons dels espais fluvials i reproduir els cants dels ocells! 
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- EXERCICIS DEL QUADERN DE l’ALUMNE RELACIONATS AMB AQUESTA ACTIVITAT: 

- Exercici 2,  biodiversitat fluvial

CONTACTE
- Per a qualsevol  dubte al respecte o per ampliar la informació us podeu posar en contacte 

amb el nostre servei educatiu: 

- Èlia Bretxa:  elia.bretxa@uvic.cat

Museu del Ter
Passeig del Ter, 2
08560 - Manlleu
T 938515176
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