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Introducció

Aquest dossier és una eina d’acompanyament al professorat per l’aplicació del Projecte Rius en
el marc de Servei Comunitari. S’adreça tant als centres educatius que ja formen part del
projecte com a aquells que s’hi volen adherir.
Us presentem un projecte de voluntariat ambiental en el que ja hi participen milers de
voluntaris i voluntàries arreu de Catalunya, organitzats en grups, que es dediquen a l’estudi i
seguiment dels ecosistemes fluvials.
Es tracta d’una iniciativa molt versàtil que combina el voluntariat ambiental, l’aprenentatgeservei, la ciència ciutadana i la custòdia del territori. A més, s’adapta fàcilment als currículums
educatius de l’ensenyament secundari obligatori i compta amb el suport i assessorament
permanent d’un equip tècnic.
Al llarg de les properes pàgines us explicarem com participar-hi i us oferirem eines per a
adaptar el projecte a la realitat del vostre centre i a la matèria específica de Servei Comunitari
que estableix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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I. Servei Comunitari, de què parlem?
El Servei Comunitari és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de
servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot
treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

Antecedents
Seguint les recomanacions del Parlament Europeu i del Consell sobre les competències clau
per a l’aprenentatge dels joves quant a les competències socials i cíviques, l’any 2015 la
Generalitat de Catalunya estableix el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
L’article 16 del Decret defineix el Servei Comunitari com una acció educativa orientada a
desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el
seu entorn, realitza un servei a la comunitat alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania.
El servei comunitari és de caràcter obligatori i ha de formar part de la programació curricular
d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO. S’estableix el calendari d’implantació del
Servei Comunitari a tots els centres de secundària obligatòria de forma gradual en un termini
de cinc anys des de l’entrada en vigor del Decret, és a dir, del curs 2019-2020.
Molts centres educatius han realitzat proves pilot de projectes de Servei Comunitari, preparantse per a l’entrada en vigor com a matèria obligatòria.
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Àmbits temàtics

"Treballarem continguts

Els projectes de Servei Comunitari poden

curriculars. Caldrà aprendre i

un gran ventall de temàtiques. El més

aplicar el què sabem sobre
biologia, matemàtiques,
ciències socials, però també

vincular-se a diferents àmbits i inspirar-se en
important és que els alumnes es preguntin
què poden fer ells, com a ciutadans actius,
pel bé de l’entorn social o natural proper.

posar en pràctica les nostres

El mòdul de Servei Comunitari es pot

habilitats de treball en equip,

més d’una i es basa en la metodologia de

creativitat, coresponsabilitat,
sentit crític...

vincular a una assignatura en concret o a
l’Aprenentatge-Servei. Suposa el treball de

continguts

curriculars

associades

a

l’etapa

i

competències

escolar,

amb

la

peculiaritat que l’aprenentatge sorgeix a

I el més important: preguntarnos què podem fer nosaltres
per millorar el nostre entorn en
benefici de tothom!"

través de la realització d’un servei o retorn
social.
És important que cada grup d’alumnes miri
d’adaptar la proposta a la seva realitat local,
buscant la lectura crítica conduïda a causar
un impacte positiu real en l’entorn proper.
El

Servei

Comunitari

té

una

durada

orientativa de 20 hores, de les quals cal
dedicar la meitat al desenvolupament del
servei.
Models transferibles:

Al web del Departament d’Educació trobareu els Models Transferibles. Són exemples
d’accions, amb activitats didàctiques i recursos que es poden dur a terme amb l’alumnat en el
marc d’un projecte de Servei Comunitari. Concretament, el model transferible de projectes
sobre ecosistemes fluvials trobareu exemples de qüestionaris per a la detecció de l’interès

de l’alumnat.
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II. La col·laboració entre el centre educatiu i
l’entitat
Els projectes de Servei Comunitari es desenvolupen generalment de la mà d’una entitat externa al
centre. Pot ser una associació o fundació sense ànim de lucre, l’ajuntament o altres serveis
municipals i, fins i tot, pot implicar la col·laboració de diversos centres educatius. Es tracta de
fomentar que els alumnes entrin en contacte amb el teixit social i aprenguin a exercir la ciutadania
activa.
Associació Hàbitats és una entitat sense afany de lucre creada l’any 1997 amb la missió d’apropar

les persones a l’entorn natural per fomentar la conservació dels ecosistemes, la biodiversitat i el
patrimoni. Els nostres principals pilars són l’educació, el voluntariat i la participació, d’on sorgeix la
premissa: conèixer, compartir i conservar.
Us convidem a participar en la nostra iniciativa més emblemàtica, el Projecte Rius, basat en la
ciència ciutadana i el voluntariat al voltants dels espais fluvials.

"Des de l'Associació Hàbitats
us proposem col·laborar amb
el Projecte Rius en el
desenvolupament del vostre
Servei Comunitari."

www.associaciohabitats.cat
www.projecterius.cat
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III. La proposta: el voluntariat del Projecte
Rius
De què va el projecte?

El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats. Es tracta d’un projecte de voluntariat
ambiental basat en el seguiment de l’estat ecològic dels rius i rieres de Catalunya. Fa més
de 20 anys que persones voluntàries recullen dades sobre la qualitat dels rius, seguint una
metodologia científica.
La metodologia d’inspecció fluvial neix al Departament d’Ecologia de la Universitat de
Barcelona (Facultat de Biologia). És una adaptació de diversos índex i indicadors de caràcter
científic que permeten a qualsevol persona no experta fer una anàlisi rigorosa d’un ecosistema
fluvial amb una senzilla formació prèvia.
Els voluntaris i voluntàries s’organitzen en grup i escullen un tram de riu o riera comprometentse a fer-hi dues inspeccions a l’any. Després d’anar al riu i prendre totes les mesures reporten
les dades recollides a l’equip tècnic del projecte, que les revisa, resol dubtes i corregeix
possibles errors. D’aquesta manera, l’Associació analitza els impactes que afecten aquests
ecosistemes i com evolucionen al llarg del temps, en difon els resultats i es configura un banc
de dades útil per a la recerca.

"Projecte Rius és la principal iniciativa
de voluntariat ambiental a Catalunya,
per l'abast territorial, la trajectòria i el
nombre de participants que aplega."
Dades de participació del Projecte Rius, any 2021:

215 grups de voluntariat (6.768 persones).
155 centres educatius (34 en el marc del Servei Comunitari).

226 trams de riu analitzats.
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Qui són els voluntaris?

... i què fan?

Tothom que ho desitgi pot participar en el

Els grups de voluntariat apadrinen un tram

Projecte Rius, però cal tenir en compte que

de riu del propi municipi o rodalies i

es tracta d’un voluntariat en grup (mínim

l’inspeccionen

dues

tres persones). Els menors d’edat han de

coincidint

anomenades

participar acompanyats dels responsables

d’inspecció, que duen a terme a la

legals, ja siguin els pares o el centre

primavera i la tardor, per determinar l’estat

educatiu.

ecològic de l’entorn fluvial i com evoluciona
al

llarg

les

del

vegades

temps.

Se

a

l’any,

campanyes

segueix

una

El 74% dels grups de voluntariat que

metodologia científica que analitza diferents

participen formen part de la comunitat

paràmetres:

educativa (escoles i instituts). També hi ha

un nombre important de famílies (10%) i

Paràmetres hidromorfològics: es tracta de

d'entitats ambientals (10%). Entitats no

mesurar les condicions i els impactes que

ambientals, administracions públiques i

afecten la morfologia de la llera, el llit del riu i

altres tipus de grups sumen el 6%.

el bosc de ribera (infraestructures, presència
de deixalles, usos del sòl, cabal, etc.)
Paràmetres fisicoquímiques: se centren en

l’aigua del curs fluvial, prenent mesures com
la temperatura, la terbolesa, la presència de
nitrats, oxigen i pH.
Paràmetres biològics: es basen en la

recerca
com

a

d’organismes

macroinvertebrats

biodindicadors

i

també

l’observació de flora i fauna.

"Qualsevol persona pot
participar-hi. Entre totes
fem seguiment de l’estat
dels nostres rius!"

en
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Amb quins recursos?

Per

aprendre

la

Amb les dades que recullen els grups de

una

voluntariat s’elabora amb caràcter anual

formació inicial. A partir d’aquí els grups

l'Informe RiusCat sobre l’estat dels rius i

actuen

amb

rieres a Catalunya. El document fa balanç de

l’assessorament de l’equip tècnic del

les principals conclusions ambientals, així

projecte, que proporciona els materials

com de la participació i del cost del projecte.

metodologia
de

el

... i què es fa amb les dades
recollides?

és

funcionament
necessari

manera

de

rebre

autònoma

necessaris per a dur a terme la inspecció i
roman a la seva disposició per resoldre

D’altra banda, cada grup de voluntariat

qualsevol dubte o incidència. Periòdicament

disposa d’un usuari web a través del qual

se celebren activitats formatives de reforç i

reporta les dades de les inspeccions. Gràcies

també es disposa de materials de consulta i

a l’acumulació de dades és visible l’evolució

recursos educatius.

del tram.
Aquestes dades estan disponibles al web de
manera lliure i oberta a qualsevol persona.
Poden emprar-se en l’àmbit de la recerca
científica, del món educatiu o en altres

estudis de caire més amateur.

Manual d'inspecció de Rius: mostra fil per randa en què consisteix la metodologia

d'inspecció fluvial i com dur a terme les diferents anàlisis.
Informe RiusCat: mostra els resultats de la darrera edició del Projecte Rius, en quin estat de

salut es troben els rius a Catalunya? Qui són els voluntaris? Quants diners val el projecte i qui
el finança?
Consulta els resultats de les inspeccions: en aquest mapa s'ubiquen les inspeccions

realitzades arreu de Catalunya i els principals resultats obtinguts.
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IV. Per què participar-hi?
Els ecosistemes fluvials són especialment fràgils davant els impactes del model
socioeconòmic actual. El canvi climàtic, problemàtiques com la proliferació d’espècies
invasores i la sobre ocupació de les planes al·luvials per infraestructures de mobilitat, activitats
industrials o agrícoles malmeten els ecosistemes i la biodiversitat.
D’altra banda, episodis recents posen de manifest aquesta vulnerabilitat. L’incendi a una
planta de reciclatge de Montornès del Vallès el desembre de 2019 va causar la mortalitat d’un
gran nombre de peixos al riu Besòs degut al vessament de substàncies contaminants. Els
temporals DANA (octubre de 2019) i Glòria (gener de 2020) han deixat efectes devastadors en
les lleres dels rius, en la majoria els casos sobreocupades, modificant inclús la morfologia del
terreny, com és el cas del delta de l’Ebre i del Tordera, i causant la pèrdua de vides humanes i
animals.
Són fenòmens actuals que posen de relleu la necessitat d’una societat empàtica amb l’entorn,
conscient dels efectes dels éssers humans sobre el medi, i empoderada per engegar un model
transformador que preservi la biodiversitat i la convivència.

Davant aquests escenaris, la tasca de Projecte Rius és fonamental, donat que capacita la
ciutadania en el coneixement, seguiment i conservació dels espais fluvials, esdevenint la

principal iniciativa de voluntariat ambiental que existeix a Catalunya. En l’actualitat compta amb
més de 250 grups de voluntariat distribuïts arreu del territori, una xifra que creix cada any i
mostra la bona acollida del projecte.
Projecte Rius és un referent en l’educació ambiental: l’any 2019 hi han participat 155 centres,
entre escoles i instituts. La iniciativa s'adapta fàcilment als continguts curriculars de l’educació
reglada, contribuint a desenvolupar competències entre els infants i joves, el què explica la
bona acollida entre professorat i alumnat any rere any.
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El projecte estimula el pensament crític i l’abordatge de qüestions socioambientals des de
diferents perspectives complementaries. Es promou que la ciutadania adquireixi consciència
de l’entorn, a la vegada que s’encoratja a participar de manera activa en la preservació dels
ecosistemes fluvials. La visió que mou el projecte és capacitar les persones per a prendre
decisions i actuar, individualment i col·lectiva, en la resolució dels problemes ambientals
presents i futurs. Un fet d’especial rellevància en l’actualitat, com a vector cap a la transició a
una nova fase ecològica de la humanitat.
La comprensió i interpretació que fem de l’entorn acaba determinant els nostres
comportaments. És de vital importància, doncs, tractar els temes ambientals des de les edats
més primerenques. Adquirir bons hàbits des d'aquesta etapa és transcendent a l’hora de poder
realitzar-los de manera espontània i integrada al llarg de la vida i transmetre’ls a generacions
futures. Per aquest motiu la iniciativa presta especial atenció al segment d’edat infantil i juvenil.
D’altra banda, la recopilació de dades ecològiques i sobre biodiversitat es tradueix en la
configuració d’una base de dades amb més de 4.000 anàlisis de 820 transseptes de la xarxa
hidrogràfica, que es componen d’observacions diverses com el cabal, la temperatura de l'aigua,
la qualitat de bosc de ribera o la presència d’espècies bioindicadores. Són dades que abracen
des de l’any 2003 fins a l'actualitat i poden oferir informació rellevant sobre l'evolució dels
espais fluvials sota la lupa del canvi climàtic. És una de les sèries de dades més rellevants de
Catalunya pel que fa als ecosistemes aquàtics continentals, ja que cap altre organisme compta
amb un nombre tan elevat de transseptes analitzats anualment amb paràmetres d’aquestes
característiques.

"I tot això gràcies al voluntariat,
a persones com vosaltres!"
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V. Volem ser voluntaris en el marc del Servei
Comunitari

Si fins aquí el Projecte Rius us engresca, en
aquest apartat us expliquem els passos a

Contactar amb l’equip tècnic
del Projecte Rius

seguir per formalitzar el grup de voluntariat i

el Servei Comunitari.
Assistir a una sessió formativa

És possible que alguns centres ja formeu
part del Projecte Rius, és a dir, hagueu
formalitzat el grup i ja dueu a terme les
inspeccions de riu periòdicament. Si us

Definir el grup de voluntariat

trobeu en aquest cas, l’únic que us faltarà
per formalitzar el Servei Comunitari és omplir
i

signar

el

full

de

compromís

del

Departament d’Educació que cal renovar

Escollir el tram de riu

cada curs. Trobareu tots els detalls a
l’epígraf 6 d’aquest apartat.
Aquells centres que partiu de zero, és

Formalitzar el grup i signar el
document de compromís

important que llegiu atentament els passos
per a participar en el projecte i consulteu
amb nosaltres tots els dubtes que us
sorgeixin.

"Si ja formes part del Projecte Rius,
pots passar directament a l’epígraf 6!"

Formalitzar el Servei Comunitari
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Contactar amb l’equip
tècnic del Projecte Rius

Assistir a una sessió
formativa

Pregunteu a l’equip tècnic del Projecte Rius

El Projecte Rius organitza al llarg de l’any

si és oberta la formalització de nous grups

diverses sortides formatives a rius i rieres de

de voluntariat. Aprofiteu per resoldre tots els

Catalunya. Són activitats imprescindibles

dubtes que tingueu sobre el funcionament

per conèixer de prop la metodologia

del voluntariat. Exposeu la vostra idea, quin

d’inspecció, familiaritzar-se amb els estris i

riu o riera heu pensat inspeccionar, quina

posar a prova la vostra destresa, així com

disponibilitat teniu, etc. Ho podeu fer per

intercanviar experiències, resoldre dubtes,

telèfon, correu electrònic o de manera

aportar idees i suggeriments...

presencial a la seu de l’Entitat (amb cita
prèvia).

La formació és indispensable per tal de
constituir el grup de voluntariat. Cal que hi
assisteixen els docents que acompanyaran
als alumnes al riu, els guiaran durant la
inspecció o tutoritzaran el Servei Comunitari.

Parlem-ne!

voluntariat@associaciohabitats.cat
T. 934 213 216
M. 653 796 174

Les sortides formatives també són obertes
als alumnes i les famílies que tinguin interès
en conèixer el projecte.
Podeu consultar les formacions previstes al
caldendari web del projecte i, a continuació,
realitzar la inscripció a la que més us
interessi.
Si diversos centres d’un mateix territori hi
teniu interès, ho podeu transmetre al Centre
de Recursos Pedagògics de la vostra
demarcació per tal de coordinar-vos.

Calendari d'activitats de formació

16

Definir el grup de
voluntariat

Escollir el tram de riu

Penseu quin curs –3r o 4t d’ESO– és el més

Pel que fa al tram de riu escollit, us recomanem

idoni per a participar en projecte.

que sigui a prop del centre educatiu o que hi
pugueu arribar de manera còmoda, prioritzant

És important que els alumnes decideixen

l’accés

amb

transport

públic.

Eviteu

fer

sumar-s’hi de manera lliure, donat que el

desplaçaments llargs i complicats a propòsit de

Servei Comunitari promou que cada alumne

la inspecció, és important que la vostra activitat

desenvolupi l’Aprenentatge i el Servei dins el

sigui còmoda i sostenible. Si actueu en un tram

seu àmbit d’interès.

de riu proper al centre, tot el municipi hi sortirà
guanyant i us permetrà ampliar el projecte amb

El grup de voluntariat pot coincidir amb el

altres iniciatives que involucrin la comunitat.

grup-classe complert si hi ha acord, o bé
tractar-se d’un grup d’alumnes més reduït que

Podeu realitzar aquest pas amb els alumnes, ja

sentin afinitat amb la temàtica plantejada.

sigui a través de la recerca online o inclús fent
una visita a peu.
Podeu consultar el mapa del Projecte Rius per
conèixer la distribució d’altres grups de
voluntariat, així com quines dades existeixen
sobre els rius o rieres del vostre municipi.
D’aquesta manera els alumnes poden fer-se

Recursos per a la recerca del

una idea del sistema d’informació en xarxa en

tram:

què participaran.

Mapa d'inspeccions fluvials del

També

Projecte Rius: compooveu quins

d’informació

altres grups de voluntariat hi ha a

podeu

Catalunya

de
on

practicar
l’Institut
podeu

amb

el

visor

Cartogràfic
comparar

de

capes,

prop vostre per no solapar-vos.

ortofotomapes i fer consultes per topònims i per

Institut Cartogràfic de Catalunya:

el vostre punt d’inspecció i observeu si

cerqueu les coordenades UTM del
tram que voleu apadrinar.

coordenades. Intenteu, per exemple, localitzar
s’aprecien grans canvis en les fotografies
històriques, o quins usos del sòl mostren els
mapes.
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Formalitzar el grup i
signar del document de
compromís
Si després de rebre la formació i localitzar el

Seguidament, us lliurarem la carpeta amb

tram veieu que les tasques encomandes

els materials necessaris per a realitzar la

s’ajusten al tarannà del centre, a la motivació

inspecció de rius. Recordeu que el grup és

i interès de l’alumnat i a la disponibilitat del

responsable de custodiar els materials i no

professorat, aleshores arriba el moment de

els pot cedir a altres persones ni fer-ne cap

formalitzar el grup.

altre ús que inspeccionar el riu. La carpeta
és en règim de cessió, no és propietat del

Per fer-ho cal designar a una persona de

grup. Per aquest motiu, quan el grup es

referència. Us recomanem que sigui el

desvincula del projecte cal que la retorni a

professor/a que acompanyarà els alumnes

l’Entitat.

durant la inspecció, que coordinarà o
Us facilitarem també un usuari i clau

tutoritzarà el Servei Comunitari.

d'accés per tal d’accedir al formulari en línia

També ens haureu de facilitar les dades de

del Projecte Rius, on haureu d’introduir els

contacte i les dades geogràfiques del riu o

resultats de cada inspecció. També podreu

riera que vulgueu analitzar.

consultar l’històric de dades dels trams
inspeccionats pel grup.

Totes aquestes informacions es recolliran en
el Document de compromís on, a més, hi

Pel bon funcionament del projecte cal que

figuren les condicions de la col·laboració, els

les vostres dades estiguin permanentment

drets i deures del centre i de l’Associació

actualitzades. Qualsevol canvi l’heu de

Hàbitats. Per tant, és molt important llegir

comunicar a l’equip tècnic del Projecte Rius

atentament aquest document abans de

el més aviat possible.

signar-lo i estar convençuts que podreu
realitzar les tasques assignades.

"Tingueu cura de la carpeta
de materials i dels codis
Document

de

Compromís

del

Projecte Rius: ompliu, signeu i envieu-

lo a voluntariat@associaciohabitats.cat
per a que puguem cursar l'alta. Un cop
rebut contactrem amb vosaltres.

d’usuari. Són elements que
necessitareu al llarg de la
vostra tasca i cal tenir-los ben
localitzats!"
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Formalització del Servei
Comunitari

L'Associació Hàbitats manté un conveni de
col·laboració amb el Departament d'Educació

per a la implantació de Projecte Rius als
instituts de secundària a través del Servei
Comunitari. Tots els instituts que participen en
el Projecte Rius i desitgen convalidar-lo com a
Servei Comunitari romanen a l’empar d’aquest
document.
Els centres hauran d’omplir obligatòriament la
Declaració de compromís del Departament
d’Educació i fer-la arribar a l’equip tècnic del

Projecte Rius per a què, al seu torn, la signi.
Aquest document acredita que tant el centre
educatiu com l’entitat ens comprometem al
desenvolupament del projecte en el termes
que estableix la Generalitat de Catalunya.
La declaració de compromís té validesa durant
el curs vigent i, per tant, s’ha de renovar cada
curs mentre se segueixi participant en el

Projecte Rius en el marc del Servei Comunitari.

Declaració

de

compromís

del

Departament d'Educació: aquest

document acredita l'acord entre
l'entitat i el centre educatiu per a la
implementació del projecte. Ompliu
i envieu a l'Associació Hàbitats per a
que us el retorni signat.
Conveni de col·laboració entre
l'Associació

Hàbitats

i

el

Departament d'Educació per al
desenvolupament

del

Servei

Comunitari (només consulta).
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VI. Com es relaciona amb els continguts
curriculars de la ESO?
Des del Projecte Rius es poden treballar diversos àmbits curriculars. Es tracta d’un projecte força
transversal que es pot abordar des de diferents òptiques i perspectives. Dins l’Educació
Secundària Obligatòria podem destacar els següents àmbits:

Àmbit cientificotecnològic:
Aquest és l’àmbit on el Projecte Rius té més

Física

i

química:

incidència, ja que segueix una metodologia

fisicoquímics com la temperatura, el pH de

científica que parteix de la pregunta inicial:

l’aigua i la dissolució d’oxigen en l’aigua es

quin és l’estat ecològic dels espais fluvials?

tenen molt en compte en la inspecció fluvial,

Per això s’ha adaptat i dissenyat un

ja que poden influir en l’ecosistema.

els

paràmetres

procediment científic que permet avaluar i
determinar el grau de qualitat ecològica
d’un tram fluvial. Es tracta, doncs, d’articular
el mètode científic a través de la formulació
de preguntes i hipòtesis, la recopilació de

Àmbit matemàtic:

dades i la seva anàlisi posterior. En el
desenvolupament

d’aquest

procediment

s’utilitzen conceptes i coneixements de les
matèries següents:
Biologia i geologia: en la inspecció fluvial

s’analitzen els elements i dinàmiques dels
ecosistemes fluvials. S’estudien els diferents
ambients d’un riu, com ara els substrats, la
vegetació aquàtica i de ribera, els usos del
sòl, les alteracions. S’observen i es donen a
conèixer les funcions ecològiques i els
valors del bosc de ribera, es fa ús de
bioindicadors per a determinar la qualitat
ecològica fluvial, etc. En definitiva, s’analitza
tant l’entorn biòtic com l’abiòtic i les
interaccions entre ambdós.

L’àmbit matemàtic s’utilitza principalment
per el posterior anàlisi de les dades però
també es té en compte a l’hora de prendre’n
algunes.
Per l’estimació del cabal del riu, per exemple,
es mesura la profunditat, amplada i velocitat
de

l’aigua

diverses

vegades

per

tal

d’extreure valors mitjans. El càlcul de l’índex
d’habitat fluvial o l’índex de qualitat del bosc
de ribera, que es componen de diferents
paràmetres i conceptes interrelacionats,
també permeten desenvolupar conceptes i
elaborar

gràfics

matemàticament.

per

ser

analitzats
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Àmbit social:

Àmbit de la cultura i els valors:

La interacció i l’activitat humana es fa

Aquest és potser l’àmbit més important ja

evident en gairebé tots els espai fluvials. En

que per sobre de tot pretén donar a conèixer

la inspecció fluvial s’analitza quina és la

i vincular la ciutadania amb l’entorn natural,

influència en l'ecosistema de l’agricultura i la

potenciar l’esperit crític i responsabilitat

ramaderia, la indústria, les infraestructures o

ecològica

les urbanitzacions.

ciutadana

i

promoure
en

la

la

col·laboració

conservació

dels

ecosistemes i la mitigació o adaptació al
A partir d’aquí, es pot reflexionar sobre el

canvi climàtic.

model global de gestió i explotació dels
recursos naturals com ara l’aigua.
Caldrà tenir en compte també el context
històric i cultural per entendre com és avui el
tram fluvial analitzat.

Taula de competències i continguts currículars en relació al Projecte Rius:

en aquesta taula pots consultar com mitjançant la particpació en el Projecte
Rius els alumnes desenvoluparan les competències i els contunguts
currículars de 3r i 4rt d'ESO.
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VII. Quins són els objectius d’aquest Servei
Comunitari?
Els projectes de Servei Comunitari han de definir els objectius de l’Aprenentatge i del Servei per
tal de poder encaminar correctament les accions. En el cas del Projectes Rius, les finalitats
educatives es relacionen amb el coneixement del medi fluvial i el treball en equip, mentre que
el Servei ho fa amb l’acció del voluntariat, ja sigui mitjançant la recol·lecció de dades, la
contribució a millora els espais fluvials propers al centre o la difusió de la iniciativa.
No s’ha de perdre de vista que es tracta d’objectius generals. Cada projecte de Servei
Comunitari comptarà, a més, amb objectius específics adaptats a la realitat del centre i del
municipi, a la motivació de l’alumnat, a les sinergies que es creïn en amb altres agents socials i a
les accions que es vulguin dur a terme per posar en valor l’ecosistema fluvial.

"Caldrà definir els objectius
específics del Servei Comunitari en
base a la realitat del centre educatiu
i del municipi, els interessos de
l’alumnat i les sinergies amb altres
agents socials."
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Objectius de l'aprenentatge:

Objectius del servei:

OA1. Fomentar entre l’alumnat

OS1. Realitzar la inspecció ecològica d’un

l’aprenentatge de conceptes

tram de riu per part de l’alumnat.

cientificotècnics pel que fa a les

característiques hidromorfològiques,

OS2. Contribuir al sistema de dades

fisicoquímiques, biològiques i funcions

ecològiques i de biodiversitat de les

ecosistèmiques dels espais fluvials.

conques hidrogràfiques de Catalunya per
part de l’alumnat.

OA2. Apropar la metodologia científica a

l’alumnat, desenvolupant destreses com

OS3. Desenvolupar accions per part de

l’observació, l’experimentació directa,

l’alumnat que contribueixin a posar en valor

l’anàlisi de resultats i l’ús d’eines digitals.

els ecosistemes fluvials.

OA3. Garantir entre l’alumnat la descoberta
de l’entorn fluvial proper del municipi.
OA4. Fomentar el treball col·laboratiu entre

l’alumnat en el marc de la inspecció fluvial.
OA5. Afavorir entre l’alumnat actituds de

respecte vers la natura, impulsant la
ciutadania responsable en un món global i

actituds proactives i participatives en la
conservació del medi.
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VIII. Com organitzem el calendari i les
sessions de treball?
L’assignació mínima exigida pel Departament d’Educació per als projectes de Servei
Comunitari és d’un total de 20 hores. D’aquestes, un mínim de 10 hores s’han de dedicar al
Servei actiu a la comunitat. En termes generals, es contempla que el Servei ocorri fora de
l’horari lectiu i del recinte escolar. Tanmateix, no es una qüestió exigible, sinó que cada centre
haurà d’adaptar i justificar els horaris i espais en funció de la naturalesa del projecte i del tipus
d’acció que es dugui a terme.

"El Servei Comunitari ha de tenir
una durada mínima de 20 hores,
però el podeu ampliar tant com
vulgueu, dins i fora de l’aula."
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Tot seguit oferim una proposta estàndard que us pot orientar:

Nombre d’hores
assignades a l’alumnat
Accions:

Hores lectives

Hores de servei

A1. Reflexió sobre la necessitat d’intervenir en la

problemàtica presentada. Presentació de l’Associació

2

Hàbitats i del Projecte Rius.
.........................................................................................................................................................................................
A2. Treball formatiu a l’aula sobre els conceptes

relacionats amb l’ecosistema fluvial, la seva gestió i

3

conservació.
.........................................................................................................................................................................................
A3. Inspecció fluvial del tram escollit del municipi.

4

.........................................................................................................................................................................................
A4. Introducció dels resultats de la inspecció al formulari

online. Visualització i interpretació de gràfics de resultats

2

sobre l’evolució del tram.
.........................................................................................................................................................................................
A5. Creació i preparació d’una activitat complementària

3
per a vincular el servei a la comunitat.
.........................................................................................................................................................................................
A6. Execució de l’activitat complementària.
3
.........................................................................................................................................................................................
A7. Reflexió final, avaluació final i difusió del projecte
Total d'hores

2

1

10

10
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IX. Passem a l'acció!
A continuació us oferim eines i recursos per a desenvolupar cadascuna de les accions que us
suggerim, en compliment dels estàndards que fixa el Departament d’Educació pel Servei
Comunitari.
Acció 1. Reflexió sobre la necessitat d’intervenir en la problemàtica presentada.
Presentació de l’Associació Hàbitats i del Projecte Rius.
Acció 2. Treball formatiu a l’aula sobre els conceptes relacionats amb l’ecosistema fluvial,
la seva gestió i conservació.
Acció 3. Inspecció fluvial del tram escollit del municipi.
Acció 4. Introducció dels resultats de la inspecció al formulari online. Visualització i
interpretació de gràfics de resultats sobre l’evolució del tram.
Accions 5 i 6. Creació i preparació d’una activitat complementària per a vincular el servei a
la comunitat.
Acció 7 . Reflexió final, avaluació final i difusió del projecte.
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Acció 1
Reflexió sobre la necessitat d’intervenir
Categoria: aprenentatge (lectiu).
Temps de dedicació: mínim 2 hores.
Recursos disponibles:
Espai de realització: a l’aula, tot i que pot

Per guiar la sessió podeu utilitzar la

incloure una passejada per l’espai de ribera.

presentació Projecte Rius Servei
Comunitari (diapositives 1-10).

Materials necessaris: ordinador, tauleta,

telèfon mòbil o televisor per a visualitzar el
contingut audiovisual, connexió a Internet.

Proposta de continguts
En conjunt es tracta de l’activitat prèvia al Servei, és a dir, de crear l’atmosfera necessària per
despertar l’interès i la creativitat de l’alumnat. És el moment, doncs, de la sensibilització. Cal
que els nois i noies trobin sentit a mobilitzar-se per alguna cosa, i això demana un temps per
descobrir situacions rellevants, debatre i reflexionar.
Podeu situar la reflexió al voltant de la vulnerabilitat dels ecosistemes fluvial i la necessitat
d’actuar-hi, posant en valor el Servei Comunitari i el paper actiu de la ciutadania. Al document
transferible del Projecte Rius trobareu recursos audiovisuals diversos per iniciar la reflexió i el
debat. També us podeu ajudar d’alguns exemples recents, com els que hem vist a l’apartat IV.
Per què participar-hi? (pàg.12) d’aquest dossier. Val a dir que molts dels recursos que trobem a

la xarxa i al nostre voltant queden ràpidament obsolets, de manera que una altra possibilitat
interessant és demanar al propi alumnat que cerqui exemples o intenti recordar notícies o
iniciatives lligades al tema que tractem.
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En aquests moment ja podreu albirar algunes idees i propostes sobre possibles accions de
millora de l’entorn fluvial proper (Acció 5), que poden anar des d’una jornada de recollida de
deixalles de les lleres, fins a la creació d’una exposició sobre els usos i aprofitaments del riu al
llarg de la història. Són només dos exemples, però hi ha tantes possibilitats com centres
educatius. Aquestes idees aniran madurant al llarg de les següents sessions, però us permetran
anticipar-vos avaluant-ne la viabilitat i els recursos necessaris per quan arribi el moment
d’implementar-les.
Tot i que és possible desenvolupar aquesta acció en una única sessió de 2 hores, disposar de
més temps afavorirà una reflexió més profunda i significativa per l’alumnat. Per exemple, podeu
complementar el debat a l’aula amb una passejada vora el riu per tal de determinar el tram que
voleu apadrinar i prendre’n les coordenades. Aquesta informació us serà útil per formalitzar la
vostra alta com a grup de voluntariat de Projecte Rius, si encara no ho heu fet, o corregir la
localització del vostre tram si cal (veure Volem ser grup de voluntaris en el marc del Servei
Comunitari, epígraf 5, pàg.14).
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Acció 2
Treball formatiu a l’aula
Categoria: aprenentatge (lectiu).
Temps de dedicació: 3 hores.
Recursos disponibles:
Espai de realització: a l’aula o al laboratori.
Materials necessaris: ordinador, tauleta,

telèfon mòbil o televisor per a visualitzar el
contingut audiovisual, connexió a Internet.
També podeu descarregar els recursos que
necessiteu i mostrar-los offline.

Per guiar la sessió podeu utilitzar la
presentació

Projecte

Rius

Servei

Comunitari (diapositives 11-15).

Per consultar dades de l’aigua en temps
real o conèixer els plans de gestió
hidrogràfica de la vostra conca podeu
visitar els webs dels òrgans pertinents:
Confederación Hidrográfica el Ebro.
Agència Catalana de l’Aigua
Confederación Hidrográfica del Júcar

Per aprofundir en la reflexió sobre la
gestió del territori i la coresponsabilitat
ciutadana us proposem utilitzar el Joc
del riu, un recurs desenvolupat dins del

programa Va d’aigua de la Diputació de
Barcelona.
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Proposta de continguts
Aquesta acció permetrà introduir alguns conceptes clau de l’ecologia, relacionats amb la
naturalesa dels ecosistemes fluvials i els diferents cicles biològics, geològics i químics que hi
tenen lloc. Cal que els alumnes s’apropin a una visió global de l’ecosistema riu i entenguin que
és complex, que hi interactuen molts éssers vius diferents, processos geològics i químics i
també el clima.
Des de les ciències socials, es posarà l’èmfasi en l’acció humana, com un element que s’integra
en aquest ecosistema i sovint interfereix en els fluxes naturals. També es destacarà l’aspecte de
la gestió del territori. Aquesta gestió pot tendir a simplificar la naturalesa dels ecosistemes per
tal d’instaurar-hi cert ordre que ens permet planificar i dur a terme les nostres vides, però hem
de saber veure que això provoca incongruències. Per això, decidir com gestionar el nostre
entorn sense destruir-lo no és senzill, ho posarem en pràctica a través del joc a l’apartat final
d’aquesta secció.
Els continguts a introduir seran els següents:

L’ecosistema:
Un ecosistema és un sistema biològic constituït per una comunitat d’éssers vius i per el medi
físic on viuen. Els ecosistemes són dinàmics, és a dir, estan en moviment continu, ja que els
éssers vius interactuen entre ells i amb el medi, modificant les característiques de l’entorn i les
relacions entre les espècies.
Les pertorbacions, ja siguin naturals –com per exemple, tempestes intenses– o artificials –per
exemple, abocaments de contaminants–, poden alterar l’equilibri de l’ecosistema i causar
disfuncions. La capacitat d’un ecosistema de resistir a les pertorbacions s’anomena resiliència.
Com més intenses i freqüents són les pertorbacions, més dificultats té l’ecosistema per tornar a
l’estat inicial, inclús pot perdre hàbitats, substrats o algunes de les espècies que hi vivien.
Aquesta situació pot conduir a nous equilibris o bé mantenir-se inestable al llarg de molt de
temps. Sigui com sigui, les comunitats d’éssers vius i les característiques del medi es
readaptaran a la nova situació; ara bé, pel camí haurem perdut part de la resiliència.
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D’altra banda, els ecosistemes madurs, rics i ben constituïts, tenen més capacitat d’adaptació i
regeneració, mentre que els ecosistemes més joves o degradats són més vulnerables als
canvis de condicions i els costa més tornar a l’estat anterior.
Els rius, per tant, no són canonades inerts per on circula aigua, sinó ecosistemes molt dinàmics
i complexos. Les característiques d’aquests ecosistemes varien al llarg del curs del riu i això
afecta tots els cicles que en formen part (cicles vitals dels organismes, cicles geològics, cicle
de l’aigua, cicles de circulació dels nutrients, etc.). A més, els humans també hi quedem
inclosos, de manera que l’estudi d’aquest ecosistema s’ha de basar en una mirada holística
que ens permeti integrar totes aquestes relacions.
Abans d’arrencar amb el Projecte Rius ens cal una petita introducció al tipus d’ecosistema que
volem treballar: el riu. Cal fixar-nos en una sèrie d’atributs, que tenen molt a veure amb el curs
fluvial (alt, mitjà o baix) i amb les característiques de la conca:

Els substrats: als cursos alts hi predominen els blocs i les pedres, mentre que a mida que

anem avançant la granulometria dels substrats anirà disminuint fins arribar als llims de les
desembocadures.
El cabal: a mesura que baixem el curs els afluents que hi desemboquen aporten aigua al riu,

per tant, el cabal augmenta. La velocitat a la que flueix l’aigua o la forma de la conca també
influirà en el cabal.
Sedimentació: lligada a la granulometria dels substrats i la força i velocitat d’aigua, la

sedimentació també anirà augmentant a mida que baixem el curs del riu.
Estructura de la ribera: la seva variació pot ser menys evident, però cada curs del riu té una

estructura de ribera potencial diferent. Així com als cursos mitjans i baixos solem trobar un
bosc de ribera constituït per freixes, verns i salzes, als cursos alts o d’alta muntanya són més
freqüents els boscos de coníferes i prats alpins, degut a les diferències climàtiques entre
territoris.
Xarxes tròfiques: hi ha organismes que habiten en qualsevol punt d’una conca, mentre que

d’altres s’estableixen en un punt on les condicions els són més favorables, o bé ocupen
diferents nínxols ecològics al llarg del seu cicle vital. Cal entendre, doncs, que les comunitats
vegetals i animals també variaran al llarg del riu.
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Cicles biogeoquímics: elements com el carboni, el nitrogen, el fòsfor, l'oxigen i l’aigua són

bàsics per a la vida i són els elements clau de quasi tots els ecosistemes terrestres. Aquests
elements es mouen de manera cíclica a través de les xarxes tròfiques, dels processos
geològics i del cicle de l’aigua. Els rius són un entorn clau dels cicles biogeoquímics a escala
global pel caràcter dinàmic i vertebrador que tenen. L’aigua arrossega alguns animals i
plantes, o els seus ous i llavors, de forma que els permet desplaçar-se i créixer en zones més
apropiades. També transporta nutrients a mesura que erosiona el substrat. Aquests nutrients
arriben al mar i permeten el desenvolupament del fitoplàncton. Alguns animals, com les
anguiles, també circulen en direcció contrària, remuntant els rius per fer la fresa. Fins i tot hi ha
fluxos transversals. Un exemple serien els animals que s’apropen al riu a fer-hi el niu, alimentarse o beure aigua, que interactuaran amb la flora i fauna que hi viu, i també amb el medi físic.
Ramon Margalef, ecòleg català, definia els rius com el sistema circulatori d’un territori. Tot el
que passa en un territori va a parar als rius, des d’on es transporta i es depura.

La xarxa hidrogràfica:
Els rius poden actuar com a barreres o com a ponts separant espais molt propers o connectant
zones molt allunyades. Per a nosaltres i altres animals que ens desplacem per terra, un riu molt
ample i profund pot suposar un obstacle que ens obliga a fer la nostra vida en un dels dos
costats, o bé a trobar una estratègia per creuar-lo (recórrer grans distàncies fins on trobem un
pas, fer un pont, desviar el cabal). Per a altres éssers vius resulta ser tot el contrari, un camí que
uneix territoris interiors amb el mar i fins i tot un mitjà de transport, si aprofiten el corrent de
l’aigua per traslladar-se ells o les seves llavors o ous.
Així doncs els rius i les conques, junt amb altres elements orogràfics, estableixen divisions o
connexions naturals del territori. Ara bé, aquestes no sempre coincideixen amb les fronteres
administratives. Políticament el territori es divideix en províncies, comarques, municipis...
Sovint, la delimitació de fronteres és motiu de conflicte. Un exemple històric han estat les
fronteres traçades amb regle a l’Àfrica (com Líbia, Mali, Mauritània o Sudan) que han generat
conflictes armats. Quan aquestes dues formes de delimitar i organitzar el territori no
coincideixen la gestió es complica i s’ha d’abordar des de diferents administracions de forma
coordinada.
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Per tal de gestionar els rius catalans i el seu entorn s’utilitza com a unitat de divisió la conca:
àrea de terreny on la làmina escorreguda aflueix a un mateix punt de descàrrega. És a dir, totes
les aigües superficials que arriben a un mateix riu principal, que desemboca al mar.
Catalunya es divideix en conques internes (gestionades per l’Agència Catalana de l’Aigua),
conques intercomunitàries (les conques de l’Ebre i el Xúquer, gestionades per la
Confederación Hidrogràfica del Ebro i la Confederación Hidrográfica del Júcar) i les

internacionals, com la del riu Garona. En aquest darrer cas, la part catalana del riu Garona es
gestiona conjuntament entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

Per conèixer una mica més com s’administren els rius o rieres que trobem al nostre municipi
cal que ens fixem en quina conca ens trobem i consultem les dades de l’organisme
corresponent. Si feu una mica de recerca podreu consultar dades en temps real, l’evolució del
cabal i els nivells de contaminació, així com els plans de gestió establerts per l’administració
competent.

La propietat dels espais fluvials:
Un altre aspecte administratiu és la propietat o titularitat dels rius. De qui són els rius? Són de
tothom? Qui hi té drets i responsabilitats sobre ells?
Administrativament la responsabilitat sobre els espais fluvials recau sobre diferents ens públics,
encara que les lleres puguin quedar incloses en terrenys privats. Per això, qualsevol activitat
que impliqui alterar o modificar les lleres, el llit d’un riu o provoqui un impacte en el cabal ha
d’estar notificada i autoritzada per l’administració competent. A més cal preservar certes zones
de la urbanització i d’alguns usos degut al risc que suposen les riuades i els augments de cabal.
Les administracions públiques han de vetllar per la seguretat en els usos que fem del riu
(extracció de recursos, activitats de lleure, proximitat a les àrees residencials), però també pel
bon estat de salut de l’ecosistema. Això vol dir establir sistemes de seguiment de qualitat i plans
de gestió per la seva millora i conservació i també legislar per preservar-ne els valors naturals i
culturals.
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Conceptes administratius per a la gestió dels rius:
DPH: el domini públic hidràulic és la zona ocupada per un curs d’aigua tenint en compte la

màxima crescuda ordinària. Aquesta franja de terreny és de titularitat pública i a Catalunya la
gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua.
Zona de servitud: inclou 5 metres a banda i banda del DPH, pot tenir titularitat privada però és

d’ús públic. Normalment inclou la zona de ribera.
Zona de policia: són els 100 metres següents al DPH, pot tenir titularitat privada. Inclou la

zona de ribera i la connexió amb els ecosistemes adjacents. Per fer actuacions que puguin
alterar el règim d’avingudes o el relleu d’aquesta zona s’ha de demanar autorització.
Zona de flux preferent o Q100: zona on es concentra preferentment el flux durant les

avingudes i on aproximadament cada 100 anys (període de retorn) es produeixen greus danys
per a les persones i béns.
Zona inundable o Q500: zona de l’espai fluvial que el riu arriba a ocupar molt

esporàdicament, aproximadament cada 500 anys (període de retorn). És una zona de l’espai
fluvial modificable per l’activitat humana però que es tendeix a preservar per evitar danys
importants en infraestructures i edificacions.

I ara, un joc:
Ja hem vist com, d’una banda, els rius es conformen per processos naturals i equilibris propis i,
de l’altra, com els humans procurem posar ordre i gestionar els recursos que ens ofereixen els
rius sense malmetre’ls.
Us convidem a fer un tastet del que suposa gestionar l’entorn natural d’un municipi, provant un
joc de rol en què ens posarem a la pell de diferents agents socials i mirarem d’encaixar tots els
interessos.
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El Joc del riu és un recurs que podeu usar online, desenvolupat per la Diputació de Barcelona dins
del programa Va d’Aigua. És un recurs de gamificació que ens planteja una sèrie de reptes per fer
créixer un municipi. Requereix que els participants prenguin decisions sobre l’entorn i, a la vegada,
mostra les conseqüències de les accions individuals i col·lectives.
S’hi juga amb 5 equips que es reparteixen 5 rols: pescadors, agricultors, sector turístic, fabricants i
veïnat. Cada col·lectiu té uns objectius propis que ha de complir sense posar en risc la sostenibilitat
del municipi i dels recursos naturals. El joc es desenvolupa per torns, en què cada rol proposarà
accions que hauran de gaudir de cert consens per dur-se a terme.
Abans de començar useu l’apartat d’instruccions per explicar als alumnes el funcionament dels
torns, els objectius i el rol de cada equip. Us recomanem facilitar als alumnes una còpia dels
objectius de cada equip.

Eines del Joc del riu:
Joc del riu
Guia didàctica
Fitxes de reptes

Més informació sobre el programa Va d’aigua
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Acció 3
La inspecció fluvial del tram escollit
Categoria: servei.
Temps de dedicació: 4 hores.

Materials necessaris:

Carpeta de materials de Projectes Rius que us
haurem lliurat a l’inici de la col·laboració

Espai de realització: preparació a l’aula

(conté fitxes, escales de color, disc de Secchi,

(1 hora) i posada en pràctica a l’espai

lupa, termòmetre, 2 tubs i reactius químics de

fluvial (3hores).

pH, nitrats i oxigen).
Els reactius químics, que us arribaran abans
de cada campanya per correu postal (són
d’un sol ús).
Manual d’inspecció.
Fitxa de camp.

Recursos disponibles:

Per guiar la sessió podeu utilitzar
la presentació Projecte Rius
Servei Comunitari (diapositives

16-24).
Manual d'inspecció de rius: us

explica fil per randa com fer la
inspecció.
Fitxa de camp: document guia

on anotar els resultats de la
inspecció.

Llapis i goma d’esborrar.
Cinta mètrica (preferiblement més de 3 m).
Barra de fusta o branca (1 m aprox.).
Salabrets o coladors per a la captura de
macroinvertebrats.
Pinces, culleretes de plàstic i pinzells.
Safata ode color blanc.
Ampolla de plàstic o pot de vidre, buit i
transparent (1 l).
Tap de suro, pell de taronja (orgànic).
Botes d’aigua (és suficient amb un parell de
botes per grup però millor si podeu disposar
de botes per a uns quants alumnes).
Mitjons de recanvi.
Roba i calçat còmode.
Telèfon mòbil (càmera de fotos i cronòmetre)
Guants de nitril i gel desinfectant de mans.
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Proposta de continguts
Aquest sessió es divideix en un treball previ a l’aula, d’aproximadament una hora de durada, i la
posterior inspecció del tram fluvial, que sol ocupar unes 3 hores.
El treball a l’aula té per objectiu que us familiaritzeu amb els materials i que repasseu el Manual
d’inspecció del Projecte Rius i la fitxa de camp que haureu d’omplir. Quan aneu al riu és
important que tothom tingui clar què s’ha de fer, pas a pas i com utilitzar el material. Assegureuvos que enteneu com prendre les dades abans d’anar al riu i si no és així contacteu amb l’equip
tècnic del Projecte Rius i resoldrem els dubtes!
Podeu aprofitar per crear equips i assignar un anàlisi a cada un d’ells o bé establir diferents
zones de mostreig dins del vostre tram on cada equip haurà de fer les mateixes mesures.
També pot ser útil crear figures transversals com ara encarregats de la preparació del material
abans del mostreig i de desinfecció i neteja del material després del treball de camp; o fins i tot
un equip de documentació que fotografiï, prengui notes i recopili el màxim d’informació de la
feina feta. Unes bones fotos de la fauna i flora que identifiqueu o un vídeo breu que reculli tots
els passos de la inspecció poden servir més tard per fer difusió del projecte!

La qualitat hidromorfològica
La qualitat hidrològica és el primer bloc que treballarem durant la inspecció. En ell avaluarem
l’estructura física de les lleres i el llit del riu, incloent mesures del cabal circulant. Amb aquestes
dades pretenem valorar la quantitat i qualitat dels hàbitats presents en un tram de riu. Com més
tipus d’hàbitats diferents, més opcions tindrem de trobar-hi comunitats animals i vegetals
diverses. Per contra, com més uniforme sigui l’espai, menys diversitat biològica hi trobarem. Un
tram de riu pot ser més o menys uniforme degut a factors naturals, per tant, això no és un factor
negatiu per si mateix. Ara bé, a l’hora d’analitzar els indicadors de qualitat biològica haurem de
tenir en compte la informació recollida en aquest apartat. També hi inclourem les alteracions
humanes, que modifiquen els hàbitats.
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L’hàbitat fluvial:

El primer punt serà el càlcul de l’Índex d’Hàbitat Fluvial. Els organismes que viuen dins del riu
necessiten disposar d’un hàbitat adequat a les seves necessitats, a part de gaudir d’una bona
qualitat de l’aigua. De vegades, tot i que la qualitat fisicoquímica de l’aigua sigui bona, trobem
qualitat biològiques baixes. Això pot relacionar-se amb uns hàbitats escassos o degradats. És
per això que cal calcular un índex com aquest, que ens dona una referència del rang de
qualitat i ens permetrà entendre una mica millor els resultats que extraiem en altres apartats de
la inspecció.
Per determinar l’Índex d’Hàbitat Fluvial hem d’observar i mesurar una sèrie de paràmetres que
ens indiquen el grau d'heterogeneïtat de l’entorn. En termes generals, un medi heterogeni té
més potencial per a la biodiversitat perquè aporta més varietat de refugis, de fonts d’aliment i
de condicions fisicoquímiques. Per exemple, el fet que trobem zones amb aigua estancada
pot provocar que la temperatura de l’aigua augmenti lleugerament. Encara que siguin subtils,
aquestes variacions poden fer possible la presència d’uns organismes o uns altres.
L’índex pot assolir un valor màxim de 100 punts, d’acord amb 3 rangs de qualitat:
Hàbitat ben constituït (superior a 60 punts): es tracta d’un hàbitat molt heterogeni, excel·lent

per al desenvolupament d’una comunitat biològica diversa, ja que hi trobem tot tipus
d’elements que poden aportar aixopluc i aliment per a diferents espècies d’éssers vius.
Hàbitat amb alteracions (entre 40 i 60 punts): s’aprecia la manca d’alguns elements

d’heterogeneïtat.
Hàbitat empobrit (inferior a 40 punts): indica escassa heterogeneïtat. S’incrementen les

possibilitats d’una baixa diversitat biològica.
Per calcular aquest índex haureu de respondre el qüestionari de la fitxa de camp. Cada
resposta que marquem té associada una puntuació que es va sumant i queda integrada en el
resultat final de l’índex. Una vegada introduïu les dades al formulari web, aquest calcularà
automàticament el resultat de l’índex i us el mostrarà. Tot i no obtenir el resultat en el mateix
moment de la visita al riu, de forma intuïtiva podreu copsar si les respostes que heu escollit
denoten que l’espai és divers o uniforme.
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El bosc de ribera:

Anomenem bosc de ribera a les comunitats vegetals que apareixen entorn als cursos fluvials
en condicions naturals. En aquestes comunitats vegetals predominen espècies d’arbres i
arbustos que necessiten molta disponibilitat d’aigua, que prefereixen estar ben a prop de
l’aigua corrent. Alguns exemples d’arbres de ribera són l’àlber, el salze blanc, el freixe o el vern.
Però també hi trobem plantes de port més petit com el sanguinyol o l’arç blanc i d’altres de
constitució herbàcia com els lliris d’aigua, l’heura o la boga. Algunes espècies fins i tot creixen
ben bé dins l’aigua com el ranuncle, el creixen o el creixen bord. Són el que en diem plantes
aquàtiques o helòfits.
El bosc de ribera, allà on apareix de forma natural, és una comunitat vegetal imprescindible
per l’ecosistema. La seva presència suposa una sèrie d’avantatges per a la resta d’organismes,
inclosos nosaltres. Podem dir que el bosc de ribera compleix les següents funcions:
Regula el microclima del riu amb l’ombra que genera.
Assegura l’estabilitat del substrat. Les arrels donen estabilitat a la terra i la retenen en cas
d’avinguda.
És l’hàbitat de nombroses espècies animals i vegetals.
És una font de nutrients.
Emmagatzema carboni i és font d’oxigen. El balanç entre la respiració de la vegetació i el
CO₂ que fixen per créixer és positiu, de forma que alliberen més oxigen (O₂) al medi del
que gasten. En canvi absorbeixen CO₂ de l’atmosfera i el retenen, fent-lo servir per créixer.
Actua com a filtre de sediments i substàncies químiques, depura l’aigua.
Per conèixer l’estat de conservació i qualitat del bosc de ribera es poden aplicar diversos
índex com el desenvolupat per la Universitat de Barcelona anomenat QBR. Nosaltres
aplicarem una versió simplificada que ens permet avaluar la qualitat del bosc de ribera de
forma més senzilla.
A través de l’índex simplificat del QBR obtindrem valors entre 0 i 12 punts per cada una de les
riberes del riu (dreta i esquerra) que ens indicaran la qualitat del bosc de ribera que hi trobem.
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Per calcular aquests valors caldrà que observem tres aspectes de la vegetació que envolta el
riu i ens fixem en la làmina de bosc de ribera que trobareu dins la vostra carpeta de Projecte
Rius per anar assignant una puntuació a cada un dels marges del riu:
L’estructura: al vostre tram predomina un bosc dens amb sotabosc? Un matollar? Un

canyissar? Compareu l’entorn amb els dibuixos de la làmina i preneu nota de la puntuació
assignada a cada una de les lleres per separat (dreta i esquerra).
La connectivitat: a continuació de la vegetació de ribera (sigui com sigui aquesta), què hi

trobem? Si hi trobem un ecosistema natural, com un bosc o una muntanya, sense edificacions
ni infraestructures obtindreu una puntuació alta. En canvi, si hi observem camps de conreu o
edificacions la puntuació serà més baixa. Torneu a prendre nota de la puntuació d’aquest
apartat per cada costat del riu.
La continuïtat: la vegetació de ribera forma un cordó continu als costats del riu o bé es veu

interrompuda? Segons el grau de continuïtat obtindreu puntuacions més o menys baixes. De
nou, no oblideu prendre nota de la puntuació per la ribera dreta i esquerra separadament.
Per obtenir el resultat final haurem de sumar les tres puntuacions obtingudes al marge dret del
riu i les tres puntuacions obtingudes al marge esquerra. Així sabrem la qualitat del bosc de
ribera present a cada costat. Pot ser que obtingueu resultats diferents; és bastant comú que
un marge del riu conservi una qualitat millor que l’altre. A la fitxa de camp només haureu
d’anotar el resultat final per cada marge.
Si obteniu resultats mediocres o dolents és interessant que us fixeu en quin dels tres aspectes
avaluats ha decantat la balança i que us pregunteu si es podria corregir d’alguna manera. La
manca de connectivitat d’un riu que es trobi envoltat de polígons industrials és difícil de
resoldre, però alguns problemes de discontinuïtat es podrien arribar a resoldre reforestant la
llera amb la vegetació adequada.
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Les alteracions:
Les alteracions causades per l’activitat humana són una de les principals amenaces que
pateixen els rius a Catalunya i arreu. Són totes aquelles interferències que causem en la
dinàmica natural dels ecosistemes. En aquest apartat prendrem nota de tot tipus d’elements
que puguin interferir en el funcionament de l’ecosistema riu.
De vegades els efectes d’una alteració humana són molt evidents, d’altres no tant, però
podem observar-ne indicadors que ens alertin. Si sentim una olor inusual, per exemple,
podrem intuir que hi ha un abocament que pot ser nociu.
A la diapositiva 18 de la presentació Projecte Rius - Servei Comunitari podeu observar diversos
exemples d’alteracions. Dos episodis en què s’ha detectat colors estranys al riu, en ambdós
casos la causa és l’ús d’una substància que no suposa risc, però en altres ocasions podria
tractar-se d’abocaments tòxics sobre els que cal alertar.
Altres alteracions poden estar relacionades amb la regulació de cabals, com ara murs de
contenció o preses. I també é possible trobar deixalles de tota mena.
Com comentàvem anteriorment, en funció de la intensitat i freqüència de les alteracions que
causem les conseqüències poden ser lleus o bé suposar un canvi radical en l’estat ecològic
del riu i alterar les comunitats de forma permanent.
Per recollir les dades d’aquest apartat caldrà que ompliu el formulari que trobareu a la fitxa de
camp, dins l’apartat d’alteracions, anotant tots aquells elements que observeu al vostre tram.

El cabal:

Per acabar l’estudi hidromorfològic mesurarem el cabal del riu, és a dir, la quantitat o el volum
d’aigua que passa per un punt del riu en una unitat de temps. Concretament ho calcularem en
metres cúbics per segon (m³/s). Aquest càlcul es pot dividir en dos passos: la secció del llit
fluvial i la velocitat amb que flueix l'aigua.

41

Secció del riu: equival a l’àrea que ocupa l’aigua si fem un tall transversal al riu i ens el mirem

en dues dimensions. Heu de tenir en compte que normalment el llit del riu no té una forma
regular de la qual es pugui calcular l’àrea de forma directa, com si es tractés d’un semicercle o
d’un rectangle.
Per això farem una aproximació. Prendrem totes les mesures en metres emprant la fórmula de
l’àrea d’un rectangle:
Secció = àrea que ocupa l’aigua en un tall transversal = base x altura = amplada x profunditat
Per corregir-ne l’error, prendrem les mesures d’amplada i profunditat en diversos punts i en
farem una mitjana. Amb aquests valors ja podeu calcular la secció.
Secció = amplada ( ) x profunditat ( )
Fixeu-vos que el resultat que obtenim de multiplicar amplada per profunditat són m², mentre
que el què volem obtenir és el volum d’aigua respecte al temps, com lliguem una cosa amb
l’altre? El següent pas és calcular la velocitat de l’aigua.
Velocitat de l'aigua: es tracta de calcular quantes unitats de distància recorre l’aigua per una

unitat de temps. Farem aquest càlcul en metres per segon (m/s). Establirem una distància
determinada i llençarem un objecte que suri per cronometrar el temps que triga en recórrer
aquesta distància empès per l’aigua. Podeu utilitzar un tap de suro, una pell de mandarina o
taronja o, fins i tot, un tronquet que trobeu al mateix entorn. Sempre elements orgànics que no
siguin nocius si se’ns escapen riu avall. Haureu de determinar una distància X en la direcció en
què flueix l’aigua, que mesurareu amb la cinta mètrica. A cada extrem s’hi situarà una persona,
mentre que una tercera cronometrarà l’experiment. La persona situada a l'extrem superior
deixarà anar l’element a l’aigua i cronometrarem el temps que triga fins arribar a l’altre
company/a, que el recollirà.
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"És interessant fer notar als alumnes
que quan desenvolupem protocols
científics cal trobar l’equilibri entre
la precisió de les dades que prenem
i la necessitat de simplificar la
realitat per tal d’obtenir dades
comparables i mostrejar de manera
eficient."

La qualitat fisicoquímica
El segon bloc de la inspecció del riu es centra en l’anàlisi de la qualitat fisicoquímica de l’aigua.
Per avaluar-la s’han triat 6 paràmetres fàcils de mesurar i que condicionen molt la qualitat de
l’aigua. Els resultats d’aquests tests ens indicaran si les condicions són adequades per la vida o
hi ha algun factor limitant. L’anàlisi fisicoquímic es pot fer entre tots els alumnes, però si
prèviament us heu dividit en grups per fer l’anàlisi hidromorfològic, ara cada grup es pot
encarregar d’una mesura diferent per fer l’experiment més àgil.

Temperatura:

Mesurem la temperatura de l’aigua en graus Celsius (ºC) amb un termòmetre. Sempre que ens
trobem temperatures per sota de 21ºC considerarem que és correcta i que no suposa un factor
limitant per la vida. Resultats superiors poden afectar la supervivència o desenvolupament
d’alguns éssers vius, sobretot per la seva influència sobre l’oxigen dissolt, com veurem més
endavant.
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Transparència:

El grau de transparència de l’aigua ens aporta informació sobre la quantitat de llum que arriba
a les capes més profundes del riu. La quantitat de llum que arribi dins l’aigua influirà en la
capacitat de fer fotosíntesi dels productors primaris.
Mesurarem la transparència amb el disc de Secchi que trobareu dins la vostra carpeta de
materials. Li atorgarem un resultat de d’entre 0 i 4 en funció del nombre de sectors que
puguem observar situant una ampolla de litre, plena d’aigua, sobre el disc.
Com més tèrbola estigui l’aigua més dificultats tindrem en veure els sectors més clars del disc.
Per tant, si observem tots els sectors la transparència obtindrà un valor de 4, mentre que si no
en veiem cap, ni tan sols el més fosc, direm que la transparència és 0.

pH:

El pH ens indica el grau d’acidesa d’una dissolució. L’aigua pot assolir valors d’entre 0 i 14.
L’escala colorimètrica contempla valors d’entre 4 i 10, el rang habitual de l’aigua del riu. Com
a referència, penseu que el suc de llimona té un pH aproximat de 2,5, mentre que el del lleixiu
és d’11,5. Generalment l’aigua d’un riu hauria d’estar entre els valors de 6 i 8. Si es troba per
sota o per sobre d’aquest valors la biodiversitat quedarà afectada, alguns organismes tindran
dificultats per sobreviure o marxaran, mentre que d’altres poden ser afavorits.

Nitrats:

Els nitrats són substàncies compostes per nitrogen combinat amb oxigen. Són nutrients bàsics
pel desenvolupament dels productors primaris (algues i plantes) i es troben al medi de forma
natural. Provenen de la descomposició de la matèria orgànica, de manera que la seva
concentració a l’aigua dependrà de la quantitat de matèria orgànica disponible i del ritme de
descomposició.
Una acumulació o excés de nitrats provoca eutrofització, una situació de desequilibri en què
els productors primaris creixen de forma desmesurada alterant diverses propietats de l’aigua.
En última instància poden esgotar l’oxigen dissolt, desembocant en una situació d’asfíxia dels
propis productors primaris i també de la resta d’organismes que respiren dins l’aigua.
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Cal tenir en compte que la matèria orgànica es produeix i es recicla constantment en el mateix
ecosistema, però també pot venir de fora. Més enllà de la fullaraca que cau al riu i dels
organismes que viuen dins l’aigua o als voltants, bona part dels nitrats que arriben als rius
provenen de l’activitat humana. En concret les principals fonts de nitrats d’origen antròpic als
rius són l’agricultura i la ramaderia, degut a l’ús excessiu de fertilitzants químics i la mala gestió
dels purins.
Malgrat que hi ha restriccions en l’ús d’aquests productes i tant l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) com la resta de gestors han delimitat zones especialment vulnerables a aquesta
problemàtica, la contaminació per excés de nitrats segueix sent un problema al nostre territori.
Segons el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, l’ACA ha detectat que el 46%
de les masses d’aigua subterrànies estan contaminades per nitrats, amb concentracions
superiors a 50 mg NO₃/l. En el cas dels rius, s’han detectat problemes en 55 punts del territori i
es calcula que el 22% dels rius no compleixen els seus objectius ambientals, que estableixen
no superar la concentració de 25 mg NO₃/l.
Així doncs, el més natural seria que obtinguéssim valors d’entre 5 mg/l i 20mg/l. Si obteniu un
valor de 40mg/l ja podeu inferir que hi ha un excés de nitrats. Si bé no podem assegurar que
sobrepassi el límit de 50mg/l que marca la Unió Europea, sí estem per sobre dels objectius
ambientals establerts, que marquen la concentració màxima desitjable per mantenir
l’ecosistema en bones condicions.
És interessant que reflexioneu sobre els possibles orígens d’aquest excés. Potser hi ha zones
agrícoles a prop del riu o bé alguna zona urbanitzada amb una mala gestió de les aigües
residuals.
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Oxigen

L'oxigen és un element natural imprescindible per a la respiració de bona part dels éssers vius.
Alguns l’absorbeixen de l’atmosfera, mentre que altres el capten dins l’aigua. Així doncs, la
disponibilitat d’oxigen dissolt a l’aigua també és una dada important a l’hora d’avaluar la
qualitat de l’aigua dins d’un ecosistema. Aquesta dada es pren en forma de concentració, és a
dir en mg O₂/l.

Saturació d'oxigen:

El percentatge de saturació d’oxigen es refereix a la quantitat d’oxigen de l’aigua en relació
amb la quantitat màxima d’oxigen que aquesta pot tenir a la mateixa temperatura. En
condicions controlades, a mesura que escalfem l’aigua, aquesta és capaç de retenir menys
oxigen, que de seguida es transforma en gas i s’evapora. Per conèixer la saturació heu
d’obtenir prèviament els resultats d’oxigen dissolt i temperatura de l’aigua. Aleshores fareu
servir la taula de referència que trobareu a la vostra carpeta, on només haureu de creuar
aquestes dues dades per obtenir el resultat de la saturació d’oxigen (%).
És interessant que els alumnes intentin reflexionar sobre el resultat obtingut. Fer-los
argumentar per què no hi és tot l’oxigen que podria haver dins l’aigua. Amb aquesta dada per
si sola no podem deduir res de forma rotunda, però ens permet intuir en quin punt es troba
l’equilibri entre la producció i el consum d’oxigen.
Si el valor és inferior al 100%, deduïm que alguns microorganismes estan utilitzant l’oxigen per
tal d’oxidar la matèria orgànica amb una taxa superior a la que els productors primaris (algues i
plantes) l’estan produint; és a dir, en aquest cas al tram que estudiem hi ha un ús d’oxigen
superior al generat pel metabolisme de les algues. És una situació molt habitual però si el
percentatge baixa molt es desencadenen episodis de mala oxigenació. Aquest fet podria
indicar un augment de la concentració de matèria orgànica a l’aigua, originada per un
abocament d’aigües residuals.
Si trobem un percentatge baix de saturació d’oxigen (per sota del 40%) podem inferir que dins
l’aigua hi ha problemes d’oxigenació. A alguns éssers vius els costarà més absorbir l’oxigen si
no hi ha prou saturació i, per tant, aquest serà un factor limitant per la vida.
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La qualitat biològica
El darrer bloc de la inspecció es centra en l’ús d’indicadors biològics per l’avaluació del riu.
Quan es produeixen alteracions en un ecosistema els organismes que hi viuen en pateixen
l’impacte. De vegades aquests impactes tenen poca importància i no s’enregistren canvis en
les comunitats, però quan aquests són forts podrem apreciar com algunes espècies
desapareixen o les poblacions disminueixen, mentre d’altres es veuen afavorides pels canvis,
creixen i es fan més presents. Això es pot deure a que les espècies que persisteixen estan millor
adaptades a les noves condicions o simplement a què tinguin uns rangs de requeriments molt
amplis. Els indicadors biològics o bioindicadors, doncs, són organismes dels que coneixem
amb prou detall les seves preferències i requeriments vitals, per això la seva presència o
absència ens donen informació sobre la qualitat de l’entorn. També s’acostumen a escollir
organismes fàcils de capturar o observar, que permetin prendre dades de forma ràpida i
efectiva.
En el nostre cas utilitzarem un índex de qualitat biològica basat en la presència i diversitat de
macroinvertebrats.

Macroinvertebrats:

Els macroinvertebrats són un conjunt d’animals invertebrats (sense esquelet intern) de mida
gran (fan més de 500 micròmetres) que viuen en aigües continentals. S’utilitzen a tot el món
com a bioindicadors perquè són fàcils de mostrejar i s’identifiquen de forma relativament
senzilla, a més responen als canvis ambientals d’una manera molt directa.
Els alumnes es poden distribuir en grups petits. Cada grup requerirà una safata, un salabret i un
pinzell amb que capturar els organismes macroinvertebrats. Passats 15 minuts, s’ajuntaran
totes les safates i s'identificaran tots els macroinvertebrats trobats.
No caldrà que reconeguem de forma precisa les espècies que estem observant, però haurem
de determinar a quina família pertanyen, fixant-nos en la làmina que trobareu a la carpeta de
materials. Cada família té associada una categoria de qualitat (un color) a la qual representa.
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Si al nostre tram trobem diverses famílies indicadores de bona qualitat (verd) podrem
assegurar que les condicions de l’entorn són bones. Aquests organismes són molt sensibles a
les pertorbacions i només hi viuen si les condicions són les adequades.
Però no ens confonguem! Els macronvertebrats que indiquen mala qualitat són animals molt
tolerants, capaços de suportar la contaminació o adaptar-se a l’escassetat de recursos, així
que els trobem tant en rius ben conservats com en d’altres empobrits.
Un cop identificades les famílies cal anotar-ho a la fitxa de camp i valorar quin resultat final
atorguem a l’índex. El resultat serà la qualitat més alta detectada per la qual haguem trobat
com a mínim dues famílies diferents.
A continuació, un parell d’exemples:
Exemple 1:

Organismes identificats:

Qualitat associada

Resultat de l'índex

Oligoquets
Quironòmids

Qualitat deficient

Bètids
Cènids
Cenàgrids
Exemple 2:

Organismes identificats:

Qualitat associada

Resultat de l'índex

Oligoquets
Quironòmids
Bètids
Èsnids
Limnefílids

Qualitat bona
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La desinfecció dels materials:

El moviment de persones, mercaderies i tot tipus de recursos naturals a grans distàncies en el
marc d’un món globalitzat ens reporta beneficis. Ens permet accedir a aliments, béns i serveis
que no es produeixen al nostre territori, conèixer altres cultures i indrets i mantenir-nos
connectats amb amics i familiars encara que visquem lluny. Però també suposa riscos per a tots
els éssers vius. Mantenir en marxa tots aquests moviments arreu del món suposa emetre
moltíssim CO₂ a l’atmosfera, agreujant dia a dia la tendència al canvi climàtic.
Deixant de banda les emissions de carboni, quan traslladem de lloc animals i plantes ens
arrisquem a provocar invasions biològiques. Quines espècies invasores us venen al cap?
Algunes molt conegudes són el musclo zebra, el cranc de riu americà o la gambúsia. Podeu
llegir una mica més sobre aquest fenomen i les principals espècies invasores d’ambients
aquàtics a la Guia d’espècies exòtiques invasores de la Diputació de Barcelona.
Amb l’arribada d’espècies exòtiques invasores ho fan també paràsits i patògens de tot tipus,
difícils de detectar i que poden causar la malaltia i conseqüent desaparició d’espècies
autòctones. Aquestes sovint no tenen immunitat davant d’aquests patògens, degut a una falta
de contacte previ. Avui en dia tenim diversos exemples d’aquesta problemàtica a Catalunya:
L’afanomicosi: malaltia provocada per un fong i que afecta a diverses espècies de cranc de riu.

És originària d’Amèrica i sembla que ha arribat als nostres rius i rieres a través del cranc de riu
americà (Procambarus clarkii). Aquesta espècie exòtica és portadora de la malaltia, tot i que
sembla que no li afecta greument. Ara bé, si comparteix hàbitat amb el cranc de riu ibèric
(Austropotamobius pallipes) i li transmet la malaltia, sí resulta mortal pels crancs autòctons, que
no han desenvolupat encara immunitat, ja que fa poc temps que hi estan en contacte.
La quitridiomicosi: malaltia provocada per un fong i que afecta diverses espècies d’amfibis

(granotes, salamandres i tritons). Es creu que és originaria del sud-est d’Àsia, però avui en dia
s’ha estès per tots els continents a través del comerç d’animals exòtics. El fong infecta la pell
dels amfibis i els pot provocar la mort. En alguns indrets d’Europa s’han detectat morts
massives que han fet desaparèixer poblacions senceres de salamandres.
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Per tot això, quan fem les inspeccions de Projecte Rius hem d’aplicar un protocol de
bioseguretat. És senzill i evitarà que accidentalment traslladem amb nosaltres llavors, espores,

ous o qualsevol resta d’éssers vius d’un lloc a un altre. És molt important que desinfecteu els
salabrets, les safates, les lupes, les botes d’aigua i fins i tot les soles de les sabates si heu estat
trepitjant l’aigua amb calçat de carrer.
Com ho fem? Hi ha diferents productes que ens serviran per eliminar eficaçment qualsevol
resta biològica del material. Podeu utilitzar alcohol (com a mínim de 70º) o lleixiu, tots dos
productes fàcils de trobar. Es tracta de ruixar o submergir el material amb el producte. Si
empreu alcohol l’haureu de deixar evapora. En el cas del lleixiu, després de deixar-lo actuar 5
minuts, haureu d’esbandir el material amb aigua. Després d’això, si és possible, deixeu assecar
el material al sol.

Més recursos per treballar les espècies invasores i la bioseguretat:
Guia d’espècies exòtiques invasores de la Diputació de Barcelona:

introdueix la problemàtica de les espècies invasores, ajuda a identificar les
més comunes als rius i ofereix recursos per a la reflexió a través de jocs.
Tríptic sobre bioseguretat: consicencia sobre les amenaces que

pateixen els amfibis i afavoreix bones pràctiques.
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Acció 4
Introducció de les dades al formulari online
Categoria: servei.
Temps de dedicació: 2 hores.
Recursos disponibles:

Per guiar la sessió podeu utilitzar

Espai de realització: a l'aula.

la presentació Projecte Rius
Materials necessaris: per introduir les

Servei Comunitari (diapositives

dades preses a la fitxa de camp caldrà

25-29).

l’ús d’un ordinador o tauleta amb
connexió a Internet. Per la part de
discussió

dels

resultats

entre

els

alumnes i revisió de les dades no cal cap
material específic.

Proposta de continguts
És el moment d’enviar les dades preses al riu per tal d’incloure-les a la base de dades del
Projecte Rius. Amb aquesta acció esteu col·laborant en la creació d’una base de dades que
servirà per l’estudi dels rius catalans per part d’ecòlegs professionals, però que també està
oberta a qualsevol persona que vulgui consultar els resultats.
Aquest projecte està en marxa fa més de 20 anys i actualment comptem amb dades des de
l’any 2004, de manera que disposem de sèries temporals llargues per molts dels trams
inspeccionats, i això ens permetrà observar canvis i tendències en la salut dels rius en el futur.
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És per això que cal que reviseu si les anotacions que heu pres són correctes, si ha quedat algun
dubte o si alguna dada no us encaixa. Totes les dades són importants, encara que hagueu fet la
inspecció abans d’hora o més tard del que establia la campanya les heu de reportar. És
important que hagueu seguit el protocol i marqueu correctament la data d’inspecció i la
ubicació.
També és el moment de compartir amb nosaltres els vostres dubtes sobre la metodologia o la
identificació d’animals o plantes que se us resisteixin. Ens podeu fer arribar les preguntes i
observacions .

"Penseu a prendre bé les fotografies
de flora i fauna per a que siguin
útils. En el cas de la vegetació el
més adient és fer una fotografia de
pla general i una sèrie de fotos de
detalls que ens puguin ajudar en la
identificació: les flors i fruits, les
fulles o la tija. En el cas de la fauna,
molt més espantadissa, farem més
d’una fotografia des de diferents
angles. Tot això evitant tocar o
destorbar els éssers vius que
fotografiem."
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Per enviar les vostres dades entreu al web de Projecte Rius i feu clic a l’apartat “Entreu dades”.
Us demanarà un nom d’usuari i clau d’accés, són les dades que us vam fer arribar quan veu
donar d’alta el grup i també les trobareu anotades a la carpeta de materials. Si les heu oblidat
contacteu amb nosaltres i us les tornarem a facilitar.
Per tancar la sessió us proposem que dediqueu una estona a valorar els vostres resultats. No
només s’ha d’interpretar què vol dir allò que heu detectat en aquesta inspecció, sinó que també
podeu comparar els resultats amb els d'anys anteriors o bé amb d’altres punts propers. Potser
no podreu arribar a conclusions definitives, però es fomentarà el pensament crític i el debat
entre els alumnes.

"Dins la recerca científica sovint
cal afrontar resultats poc
concloents o fins i tot contraris a
les hipòtesis inicials, i aquests
ens han de guiar cap a noves
preguntes, no desanimar-nos."

Introduir els resultats de la inspecció al web.

Si teniu dubtes sobre la inspecció:

marina.codina@associaciohabitats.cat
T. 934 213 216
M. 653 796 174
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Accions 5 i 6
Creació i execució d’una activitat
complementària per a vincular el servei a la
comunitat.
Categoria: servei.
Temps de dedicació: 4 hores.
Recursos disponibles:
Espai de realització: a l'aula.

Per guiar la sessió podeu utilitzar la
Projecte

Rius

Materials necessaris: rotlle de paper

presentació

d’embalar que podeu emprar com a

Comunitari (diapositives 30-40).

Servei

mural i retoladors per escriure-hi. També
podeu

utilitzar

una

pissarra

Exemples d’activitats complementàries:

convencional i fotografiar les anotacions

Model de fitxa resum per una

per a seguir treballant. La idea és que

campanya de comunicació.

sigui un suport viu i es pugui utilitzar en

Model de fitxa resum per una acció

diverses sessions i traslladar de lloc.

de millora de l’entorn.

Proposta de continguts
En el marc del Servei Comunitari, a part de participar en el Projecte Rius, cal animar als alumnes
a fer un pas més i desenvolupar una acció encaminada a la millora de l’entorn fluvial o a la
sensibilització de la resta de la població. Aquesta acció ha de partir d’una anàlisis de les
necessitats concretes a nivell local. Per això que us proposem dinamitzar un debat amb els
alumnes que serveixi com a espai de treball col·laboratiu per dissenyar un petit projecte.
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Us proposem ajudar-vos d’un rotlle de paper d’embalar que podeu emprar com a mural. Es
tracta d’anar construint un esquema i anotar les idees que vagin sorgint durant el debat. És
important que tot l’alumnat vagi intervenint i que s’anotin totes les idees, rebin més o menys
suport. Al final s’haurà d’escollir o prioritzar d’entre les idees sorgides i omplir una fitxa resum
de l’acció que es vulgui realitzar i que servirà de guia pel desenvolupament d’aquesta.
Podeu estructurar la sessió de la següent manera:
A. Per introduir el debat podeu repassar les principals amenaces que pateixen els rius i les

zones humides al món i també a Catalunya. Entre elles trobem: la fragmentació i regulació de
cabals, la sobreexplotació de rius i aqüífers,

la contaminació, la desforestació i pèrdua

d’hàbitats, la introducció d’espècies exòtiques o el canvi climàtic.
B. Proposeu als alumnes que pensin en exemples concrets on actuen aquestes amenaces, si

pot ser al mateix municipi on heu treballat i al mateix riu. Així identificareu quines
problemàtiques afecten el vostre territori i els fronts que més desperten l’interès dels

alumnes. Això permetrà enfocar una mica més el tipus d’accions que podríeu dur a terme. Una
altra opció és llistar els punts favorables que heu detectat en la inspecció. És possible que
hagueu trobat un bosc de ribera en molt bon estat, poques alteracions en la llera o bé alguna
espècie animal o vegetal d’especial interès.
C. A continuació feu una pluja d’idees sobre quines accions podeu dur a terme per donar a

conèixer els valors naturals o les problemàtiques que afecten al vostre tram, el riu o la conca.
Fins i tot podeu pensar en accions que puguin corregir o mitigar l’efecte d’aquestes amenaces.
D. A continuació és recomanable dedicar un espai a valorar de quines habilitats, eines i
interessos disposen els alumnes. Quin és el seu punt fort per tal d’incidir en la resta de la

societat. Podem planificar una activitat en què tots els alumnes tinguin el mateix paper per
treballar la cooperació i la transversalitat, o bé formar grups de treball en que cada un aporti
segons els seus punts forts i destreses.
E. Una vegada tingueu una idea clara del tipus d’activitat que voleu fer recomanem omplir una
fitxa resum de l’acció, a mode de guió. Us permetrà veure quines tasques s’han de fer, qui se

n'ocupa i quins objectius perseguiu.
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A tall d’exemple presentem dues propostes d’acció:

Exemple 1. Campanya de comunicació:
Donar a conèixer els valors naturals dels rius i sensibilitzar la població per tenir-ne més cura són
dues línies de treball que poden sorgir.
La comunicació és una eina molt engrescadora per l’alumnat perquè els permet explorar la
seva creativitat i expressar-se. D’altra banda, per explicar allò que han descobert hauran de
consolidar el coneixement i traslladar-ho al format en que se sentin més còmodes o que els
desperti més curiositat.
Així doncs podeu difondre els resultats obtinguts al riu, els de la conca o totes les dades
disponibles al web. També podeu dissenyar una campanya per donar a conèixer una
problemàtica en concret, com ara la presència de deixalles, les espècies invasores i el seu
efecte en l’ecosistema, les alteracions en el bosc de ribera, etc.
Podeu triar tot tipus de formats: redactar una nota de premsa o un article per un diari local,
gravar un podcast, dissenyar un tríptic, preparar una xerrada, fer una taller de descoberta del riu
amb els alumnes d’un altre curs o les famílies dels alumnes, gravar clips de vídeo o dissenyar
una campanya de comunicació mitjançant xarxes socials.
Seguint amb la dinàmica del debat creatiu torneu a reunir l’equip per concretar com volen
desenvolupar l’acció. Podeu introduir el debat mostrant com a exemple la campanya Els rius a
les teves mans, del Consorci Besòs-Tordera.

A continuació utilitzeu el model de fitxa resum de l’acció per anar plantejant les decisions que
cal prendre i anoteu les propostes fins a consensuar un pla de treball.
Penseu quina dinàmica de treball pot funcionar millor en funció de les característiques del
grup. Pot ser més eficient consensuar primer tots junts el tema, objectius, títol i idees principals
per, després, formar equips que desenvolupin els continguts. O bé realitzar diverses sessions
de treball conjuntament per anar concretant la feina de forma col·lectiva. En qualsevol cas, hi ha
una sèrie de passos que haureu de considerar:
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1. De què voleu parlar i quin objectiu teniu?

Un cop hagueu triat el tema que voleu tractar, mireu de seleccionar algunes idees clau. Com més
senzilles millor.
2. Com es desenvoluparà la vostra campanya?

Quan comencem i quants dies la tindrem en marxa?
Quins missatges i continguts volem publicar?
Amb quina periodicitat?
Des de quin compte o comptes?
Quins hashtags farem servir?
A qui podem anomenar o etiquetar?
Ho podem programar o ens organitzem per fer-ho de manera coordinada dia a dia?
3. Creeu els continguts:

Una vegada tingueu un pla de treball podeu seguir el projecte promovent el treball autònom.
Assigneu tasques als grups o a nivell individual per tal de crear els recursos que us hagueu
proposat. Un banc d’imatges, textos per posts o guions per clips de vídeo entre altres.

Els rius a les teves mans, Consorci Besòs-Tordera.

Model de fitxa resum per una campanya de comunicació.
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Exemple 2. Activitat de millora de l’entorn:
Prendre partit de forma directa en la millora del nostre entorn natural és molt enriquidor. Permet
als alumnes establir vincles positius amb la natura i corresponsabilitzar-se de la seva
conservació, des de la pràctica i fent us de les pròpies habilitats. Per organitzar una acció
d’incidència directa caldrà preguntar a l’Ajuntament si es necessita algun permís i buscar
aliances amb entitats locals, el propi Ajuntament o altres actors.
Una proposta senzilla és l’organització d’una activitat de recollida de deixalles en què els
alumnes hagin de desenvolupar la comunicació de l’activitat per assegurar que vinguin
participants. Aquell dia els mateixos alumnes s’encarregarien de fer una presentació de l’acte,
explicar els resultats de l’anàlisi del riu i conduir la recollida de deixalles, assegurant que els
residus se separen bé per fraccions i arriben a la deixalleria o planta de reciclatge corresponent,
procurant que els participants entenguin la importància de la tasca.
Si no voleu fer una activitat de cara a un públic obert podeu fer-ho amb alumnes d’un altre curs,
de manera que l’activitat permetria als alumnes del Servei Comunitari fer una mentoria a
companys més joves, transmetent tot allò que han après.
Partint del debat inicial en què heu establert els objectius del vostre projecte i les accions que
voleu emprendre, mireu de concretar quina acció voleu dur a terme i tot allò que us cal treballar
prèviament. Podeu fer servir com a referència el model de fitxa resum per una acció de millora
de l’entorn.
L’Agència de Residus de Catalunya organitza cada any la campanya Let’s Clean Up Europe, a la
que us podeu adherir per facilitar-vos l’organització de l’activitat. Dins d’aquesta campanya
trobareu eines i recursos per a la comunicació, materials (guants, bosses i sacs) i informació per
a fer sensibilitzar els participants entorn el problema de les deixalles al medi.
També podeu contactar amb l’organització de la Ultraclean Marathon per col·laborar durant la
Setmana de la natura.
Una vegada hagueu consensuat un pla de treball podeu formar equips més petits i repartir les
tasques.
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Per exemple podeu crear els següents equips:
Equip de comunicació: encarregat de preparar els cartells i distribuir-los o fer campanya a les
xarxes. Durant l’activitat hauran de vetllar per fer fotos i documentar l’acció.
Equip de dinamització: encarregat de preparar un guió pel dia de l’activitat amb una
introducció, explicació de com fer la recollida i separació de deixalles i una cloenda i
agraïment als participants.

Let's Clean Up Europe, Agència de Residus de Catalunya.
Ultra Clean Marathon, Xarxa per a la Conservació de la Natura.

Model de fitxa resum per una acció de millora de l’entorn.
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Acció 7
Reflexió final, avaluació i difusió del projecte
Categoria: servei.
Temps de dedicació: 3 hores.

Recursos disponibles:

Espai de realització: a l'aula.

Seguiment de l'assitència de

Materials necessaris: ordinador o,

Avaluació de l'assoliment de

tauleta, connexió a Internet.

l'alumnat.
competències de l'alumnat.
Diari reflexiu de l'alumne.
Formulari d'avaluació online.

Proposta de continguts
L’avaluació de la feina feta al llarg del projecte de servei comunitari és essencial per detectar
els seus punts forts i també per corregir, de cara a futures edicions, aquells aspectes que no
s’acabin d’adaptar al funcionament del centre o a les expectatives dels propis alumnes.
A més, donada la funció educativa del projecte, aquesta avaluació ha de permetre validar el
grau d’assoliment de continguts curriculars i competències de cada alumne i com a grup.
Per últim, més enllà de l’èxit local de la proposta, és interessant fer un retorn del funcionament
del projecte amb l’entitat o entitats amb qui s’hagi col·laborat, en aquest cas amb l’Associació
Hàbitats. Això permet millorar el vincle entre el centre, els alumnes i l’entitat, i poc a poc
detectar les claus de l’èxit i allò que cal per millorar aquest treball col·laboratiu.
Així doncs, podem desenvolupar tres línies d’avaluació:
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Del professorat als alumnes
Segons com plantegeu el projecte de Servei Comunitari al centre ja tindreu una proposta
pròpia per avaluar els diferents serveis comunitaris que duen a terme els alumnes; en aquest
cas podeu seguir la vostra pròpia metodologia.
Si no és així, a continuació us facilitem alguns documents que us permetran avaluar diferents
aspectes de la participació dels alumnes de forma individualitzada i com a grup:
Seguiment de l’assistència. S’hauria d’omplir regularment al llarg de les sessions.
Avaluació de les competències assolides. Es recomana omplir-lo a mode d’avaluació

individual a meitat del projecte i de nou al final del projecte.

Dels alumnes al projecte
Ha de permetre als alumnes reflexionar de forma individual sobre el seu paper en el projecte,
les expectatives generades i allò que hi ha trobat a faltar.
Dirari reflexiu de l’alumne. S’hauria de promoure que els alumnes omplin la fitxa després

d’algunes o totes les sessions que programeu. Servirà per reconduir el projecte si en algun punt
detecteu que no n’estan satisfets o per millorar-lo de cara al curs següent.

Del professorat i els alumnes a l’entitat
Finalment haureu de recollir les impressions i valoracions de l’alumnat com a equip i del
professorat que hagi participat en el projecte per tal de fer-les arribar a l’entitat col·laboradora,
l’Associació Hàbitats. Ho podeu fer a través del formulari online habilitat.
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Difusió del projecte
Part del servei és també concloure la feina feta donant-la a conèixer. Podeu dedicar una estona
a escriure una publicació al blog o revista del centre, pujar les imatges o videos de la inspecció
a les xarxes socials o explicar la vostra experiència en el projecte. D’aquesta manera
col·laborareu en la difusió del missatge del Projecte Rius i donareu a conèixer la feina que fem
conjuntament.
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Contacteu amb nosaltres
Av. Mistral, 36, Esc. Esq.Pral 2ª
08015 Barcelona

934 213 216 i 653 796 174

voluntariat@associaciohabitats.cat
marina.codina@associaciohabitats.cat

www.associaciohabitats.cat
www.projecterius.cat

"El projecte de Servei Comunitari
que us proposem consisteix en
partir de la inspecció del riu per
apropar l’alumnat a aquest espai i
guiar-lo en l’anàlisi del seu entorn
afavorint la reflexió significativa. A
partir d’això, s’emplaça l’alumnat a
dur a terme una acció encaminada
a incidir en la comunitat i avaluar-ne
els resultats."

