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PROPOSTES DIDÀCTIQUES

1. Dibuixa la bultra de Balaguer i buscadors i buscadores d’or al riu Segre.
 Llegeix què és la bultra de Balaguer i quins són els principals elements naturals que la conformen.
 A continuació, dibuixa el riu Segre, els elements de la bultra que coneguis i persones que  busquen or. 
 Finalment, pinta el dibuix.

• Activitat individual.

• Objectiu: 
 Vincular l’extracció d’or del riu Segre amb l’entorn natural de la zona, perquè els infants coneguin els 
 elements de la bultra (vegetació de riu) de Balaguer.

•  En què consisteix?
 L’infant llegeix una breu explicació sobre què és la bultra i quins elements naturals la conformen. 
 Després ha de dibuixar el riu Segre i alguns elements de la bultra, i també  persones que busquen or.

La vegetació de riu rep el nom de bultra. Els elements destacats de la bultra de Balaguer són:

 FLORA: Àlber, xop, freixe, salze, canyissars i joncs, heura.
 FAUNA: Ànec collverd, bernat pescaire, granota verda, carpa, gavià argentat, porc senglar.
 GEOLOGIA: Or, granit, guix, magnetita, quars.

*Informació facilitada pel Centre d’Interpretació de l’Or del Segre.

•  Material necessari:

 - Full.
 
 - Colors.

2. Troba còdols al riu Segre
 Llegeix què és un còdol. A continuació, busca còdols al riu Segre i comenta amb els companys i les 
 companyes com són (mida, color...).

• Activitat individual o en grup.

• Objectiu: 
 Conèixer la diferència entre un còdol i una roca, i buscar còdols al riu Segre.

• En què consisteix?
 L’infant llegeix una breu explicació sobre què és un còdol. Després busca uns quants còdols al riu.

Un còdol és un fragment de roca dura, de dimensions variables, allisat i arrodonit per l'acció de les aigües 
i el rodolament. Es troba normalment als rius, a les platges i als arenys. 

Font: Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.


