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DISTRIBUCIÓ HORÀRIA. 

 
Dijous 31 de maig:   Tutoria, presentació del Treball de Síntesi 

 

Dijous 14 

08:45 Arribada al centre  
 
09:00  Sortida (Rec d’Arfa - Riu Segre) 
 
13:50  Tornada a l’institut 
  

Divendres 15   

08:45 – 13:50 Activitats del treball de síntesi a l’aula 
 
 

Dilluns 18 Activitats del treball de síntesi l’aula 
 

12:00 – 12:55 Xerrada a la sala d’actes.  
 
"El regadiu i l'activitat agrària a l'Urgellet" a càrrec de Jordi Nistal. 
 

 
Dimarts 19 

 

08:45 – 11:30 Últims retocs del treball de síntesi, preparació de les  exposicions 
orals  

 
11:30 – 12:00 Esbarjo 
  

12:00 – 13:50 Exposició dels treballs davant els tribunals 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
Aquest crèdit de síntesi té com a protagonista l’aigua. Tots els treballs que et 

proposem , des de les diverses assignatures, giren entorn de l’aigua. Com saps la Seu 

està emmarcada per dos rius: el Segre i la Valira, per tant l’aigua és un element ben 

present i determinant en la vida de  la ciutat. 

 

Les vores dels rius sempre han estat centres d’activitat econòmica. L’agricultura, la 

indústria, el comerç i el transport s’han vist molt afavorits pels cursos fluvials, però 

també han presentat una altra cara ben diferent: les grans riuades. Aquesta relació 

habitualment bona, però moltes vegades tràgica ha vinculat també la Seu i els seus 

dos rius. 

 

Per aquest motiu creiem que és interessant que un crèdit de síntesi de l’ESO, en 

aquest cas el de 3r. curs, proposi una reflexió sobre la incidència de l’aigua, dels rius, 

en la vida quotidiana de la Seu. Al llarg del crèdit recorrerem cursos d’aigua, 

calcularem cabals, dissenyarem pòsters,  explicarem rondalles..., en definitiva 

coneixerem i estudiarem l’aigua des de  molts dels seus vessants. 

 

A tall d’informació  et direm que un dels nostres dos rius, el Segre, neix al vessant 

septentrional de pic del Segre, al circ de la Culassa, a l’Alta Cerdanya i desemboca, 

després de recórrer 265 quilòmetres, al riu Ebre, al seu pas per Mequinensa. Es troba 

embassat als pantans d’Oliana, Rialb i St. Llorenç de Montgai. 

 

L’altre riu, la Valira (observa que s’anomena amb article femení, ja que el seu nom 

deriva del nom propi llatí Valeria) neix al circ dels Pessons, a la parròquia d’Encamp 

(Andorra) i desemboca al Segre, a la Seu, en un indret anomenat popularment 

“mesclant de les aigües”, que visitarem durant els dies que farem el crèdit. La Valira 

té forma d’Y. Un dels seus afluents és el riu Runer que fa de límit natural entre 

Andorra i l’Alt Urgell. 

 

T’ animem doncs  a treballar el crèdit amb entusiasme per a conèixer més a fons el 

misteris de l’aigua i dels rius. 
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NORMES PER A L’EXPOSICIÓ ORAL 
 
1. Heu d’anar al lloc indicat a l’hora adjudicada. 
 Indiqueu al tribunal si necessiteu utilitzar el treball que heu lliurat abans. 
 
2. Cal que expliqueu les conclusions finals, que han de ser sobre el tema del treball, 

i que han d’estar relacionades amb el contingut de cada apartat. Com us heu 
distribuït la feina i la manera de treballar només ho heu d’explicar ràpidament al principi 
de la presentació. Per fer l’exposició oral us podeu  basar en el model de presentació de 
diapositives que us facilitaran des de tutoria.  

 
 Cal que us repartiu el que ha de dir cadascú dels membres del grup pensant que heu 

d’intervenir tots. 
 
 Els membres del tribunal us podran fer preguntes de la feina desenvolupada. Aquestes 

preguntes serviran per comprovar si tots els membres del grup coneixen el contingut dels 
diferents apartats i les seves conclusions. 

 
A més, ens demostraran si heu treballat amb cohesió, o si ben al contrari, heu repartit 
tasques sense posterior posta en comú. 

 
3. Per a la vostra exposició has de preparar un “discurs” que resulti convincent per a 

defensar el vostre treball davant del tribunal. És a dir, heu de decidir què és el que 
has de dir i qui dirà cada cosa i en quin ordre. 

 
 Assageu a l’ultima hora del dia anterior i els minuts abans a l’exposició. 
 
4. Els membres del tribunal tindran en compte aspectes com: 

• expressió natural amb una gesticulació apropiada i no estàtica 
• expressió oral  adequada: articulant clarament les paraules, sense córrer massa ni 

anar massa lent, entonant, donant significat a les paraules (interrogacions, 
suspensions ...) i sense entrebancar-se 

• quan parlieu heu de mirar als membres del tribunal 
• exemples adequats i aclaridors 
• que l’extensió de l’exposició sigui l’adequada a les possibilitats de cada apartat  
• utilització del llenguatge amb precisió (evitant “expressions comodí” amb poc 

significant, com “una cosa”), fent ús de termes relacionats amb el tema 
correctament (tecnicismes) 

• selecció i ordenació dels temes i conceptes importants 
• conclusió de les idees principals 
• resposta correcta a les preguntes que et facin les/els professores/rs 
• coneixement del tema del qual parleu 

 
 Quan assageu la vostra exposició us haureu de fixar en aquest tipus de detalls. 
 

5. Heu de controlar bé el temps de l’exposició. Disposareu de 15 minuts per explicar el 
vostre treball i respondre a les preguntes del tribunal. 
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“El Segre (lo Sícoris aurífer, que deia Verdaguer) tenia fama entre els autors 
clàssics de posseir sorres d’or. Quan arriba a la Seu ha recorregut ja uns 
vuitanta quilòmetres des dels seu naixement al circ de la Culassa, als vessants 
del Pic del Segre, vora el Puigmal. Ha de baixar cent vuitanta quilòmetres més 
fins a baixar a l’Ebre, a Mequinensa. 
 
Al seu pas per la ciutat els habitants no l’esperaven pas amb sedassos per 
recuperar l’or en suspensió: el riu era reserva alimentària , via de comunicació 
i subministrador d’aigua per als recs. També proporcionava terra fèrtil, terra 
plana, boníssima per als horts. Però amb una certa periodicitat tot allò que el 
riu donava s’ho enduia  amb una facilitat astoradora. 
 
La història de la ciutat en relació amb el seu riu ha estat una història d’amor 
no sempre correspost. Ara sembla que aquesta situació secular es capgira. El 
riu, de moment i fins que no demostri el contrari, ha estat domesticat. Però 
encara és vàlida la sentència popular que exemplifica el recel primigeni envers 
el riu: Val més un traguet de negre que tota l’aigua del Segre.” 
  

Albert Villaró 
Joan Gispert 

La Ciutat i el Riu 
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PELS CAMINS DE L’AIGUA: SORTIDA DIA 11 JUNY 
 
RECONEIXEMENT DEL TERRENY 
 
Marxa al voltant de l’aigua (Rec d’Arfa-Riu Segre) 
 
TREBALL SOBRE ELS MAPES 
 
Comparativa entre dues excursions. 
 
Teniu dos mapes. Al MAPA 1 es veu un tros del Camí de Vilanova de Banat i és a 
escala 1:50.000. Al MAPA 2 es veu tot el Camí al mesclant de les aigües a escala 
1:50.000 
 
Excursió 1: Des d’A1 fins A1. 
 
Agafeu el MAPA 1(Vilanova de Banat). 
 
El punt A1 es troba a 760 metres d’altitud (fixeu-vos en la corba de nivell). 
El punt A2 es troba a 1100 metres d’altitud. Per tant, per anar d’A1 fins A2 hem pujat 
340 m. 
Mesureu amb el regle la distància al pla entre A1 i A2; us donarà aproximadament 4’5 
cm. 
Mitjançant l’escala del mapa calculem la distància entre A1 i A2 a la realitat. El 
resultat és 2250 metres (comproveu-ho). 
   
Aquesta distància és, però, una distància “horitzontal”. Gràficament, hem fet aquesta 
pujada: 
         A2  
 
         140 m 
 
     A1      α  
     2250 m 
El pendent de la pujada és la tangent l’angle α , en tant per cent: 
  

  Pendent = 100·
2250
140

=6,22% 

 
I a més, la distància que hem caminat en realitat és la hipotenusa del triangle (no el 
que hem mesurat al pla!): 2278’61 m (comproveu-ho). 
 
EL TEMPS 
 
Per fer un càlcul aproximat del temps emprat a recórrer una certa distància es fan les 
següents operacions: 
 
 
 
 
 

1. quan és pujada: 
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 a) Es calcula la longitud total del recorregut en km i es divideix per 4 Km/h 

b) Es calcula l’ascensió acumulada total en metres i es divideix per 350 m/h 
c) Dels dos resultats s’agafa el major i se li suma la meitat del menor. Ja tenim 
una estimació del temps a emprar.  

  
2. Sobre pla o baixada es calcula la longitud total del recorregut en km i es 

divideix per 4 Km/h 
 
EXERCICIS 
Completeu aquesta taula: 
 

 Altitud 
(m) 

Desnivell 
(m) 

Distància 
horitzontal 
mesurada 
al mapa 

(cm) 

Distància 
horitzont

al a la 
realitat 

(m) 

Pendent 
(en %) 

Distància 
recorreguda 

(“l’hipotenusa 
del triangle 
rectangle”) 

Temps 
estimat 

(h) 

A1 760 m 
 

- - - - - - 

A2 900 m 
 

A2-A1= 
140 m 

4’5 cm 2250 m 6,22% 2278’61m  

A3  
 

      

A4  
 
 

      

A5  
 
 

      

A6  
 
 

      

A7  
 
 

      

A8 
 

       

A2 
 

       

A1 
 

       

total   
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(Nota: Feu les operacions en aquest full o en full a part, però heu de lliurar-les.) 
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Perfil de l’excursió: 
 
Completeu el següent gràfic (a l’eix X utilitzeu les mesures en cm. què heu pres al 
mapa) en paper mil·limetrat: 
 

 
 
Excursió 2: Des del Camí de l’Aigua al mesclant de les aigües. 
 
Completeu la taula i dibuixeu el perfil de l’excursió al paper mil·limetrat: 
 

 Altitud 
(m) 

Desnivell 
(m) 

Distància 
horitzontal 

mesurada al 
mapa (cm) 

Distància 
horitzontal 
a la realitat 

(m) 

Pendent 
(en %) 

Distància 
recorreguda 

(m) 

Temps 
estimat 

(h) 

La Seu 
 

       

B1 
 

 - - - - - - 

B2 
 

       

B3 
 

       

B4 
 

       

B1 
 

       

La Seu  
 

       

Total 
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Estadística 
 
Hem mesurat els pendents de dos camins diferents. Per fer-ho hem dividit els camins 
en petits trams. Aquests són els resultats: 
 
Camí A:      Camí B: 
 
Tram Pendent (%)  Tram Pendent (%) 

A1 – A2 20  B1 – B2 32  
A2 – A3 25 B2 – B3 14 
A3 – A4 18 B3 – B4 -5 
A4 – A5 21 B4 – B5 35 
A5 – A6 17 B5 – B6 20 
  
A) Quina diferència fonamental observeu entre els dos recorreguts? 
B) Calculeu les mitges aritmètiques que ho  demostren i justifiqueu per què ho fan. 
 
 
ANNEXOS SORTIDA 
 
EXCURSIÓ 2 
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EXCURSIÓ 1 
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PAPER MIL·LIMETRAT PER LA SORTIDA 
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ACTIVITAT AL REG. (treball de grup) 
 
Objectiu: Determinar el cabal del reg a partir de mesures al lloc. 
 
Procediments: (Al camp) 
- Mesurar l’amplada  del canal, i la altura actual de l’aigua, i la altura màxima del 
canal del reg. (Una altura raonable) 
- Marca dos punts del canal situats entre 8 i 15 m. 
- Tirar un objecte que suri (fusta, o similar) al punt inicial, i cronometrar el temps que 
triga en arribar al segon punt. 
 
 
Càlcul del cabal: (A l’aula) 
 
Calcular els cabals actual i màxima teòric del canal del reg. 
 
Q=S*V 
Donar els valors en l/s, i m3 /s 
 
 
Les dades i resultats s’han de presentar en un full d’acord mb les normes de 
presentació del treball. 

- 16 - 
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VERSOS D’AIGUA 

 
Per fer individualment: 
 
 La zona on vivim és rica en llegendes, rondalles i obres literàries que tenen l’aigua  
com a protagonista, gràcies als cabals d’aigua que hi abunden. Us proposem dos 
textos per comentar amb l’aigua com a eix central.  
L’un és obra d’un dels autors més coneguts i divulgats de la literatura catalana. Es 
tracta d’un fragment del poema èpic Canigó de Jacint Verdaguer (Cant IV) i que fa 
referència als dos rius que emmarquen la Seu i que s’uneixen en un indret que 
anomenem “mesclant de les aigües”. 
 
Diu així: 
 

Atravessant lo Sícoris aurífer 
 

la carrossa es desvia vers Salòria: 
 

La Seu d’Urgell, com pàgina de glòria, 
 

llueix enmig d’un pla sedós i verd. 
 

Per fer-li de vinyetes argentines 
 

lo Valira i lo Segre se junyeixen 
 

i de verdor corones li teixeixen 
 

amb lo cel i la terra de concert. 
 
 
Et proposem el treball següent: 
 

• Busca i escriu la biografia i l’obra de Verdaguer. 
 

• Busca el significat de: 
 
    aurífer 
 
    vinyetes 
 
    argentines 
 
    junyeixen 
 

• Busca l’origen dels topònims Salòria i Sícoris 
 

• Fes la mètrica i la rima del poema 
 

• Explica detalladament l’argument del poema èpic, Canigó  
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LA DONA D'AIGUA 
    

  

n temps llunyans l’hereu de la masia de Cal Cervós 
quedà adormit sota una alzina carregada d’anys. 
De sobte, el despertà una veu meravellosa que recitava melodiosament : 
«Si l’aigua és plata, la mia és amor 
la mia amor, menina, 
la mia amor, 
no pas mon cor, menina, 
no pas mon cor, 
que tot és or. 

Si l’aire és gebre, 
la mia amor, 
no pas mon cor, menina, 
no pas mon cor, 
que tot és foc». 
El xicot, encuriosit i atret per la veu encisadora, no s’ho va pensar més i 
se n’anà cap al gorg d’on provenia. En arribar-hi, es trobà amb una 
donzella, bella com el sol, que s’emmirallava a l’aigua mentre anava 
cantant la dolça melodia. El jove se n’enamorà al moment i li proposà 
maridatge. La noia acceptà, però abans li posà una condició : Mai no 
havia de preguntar-li el seu origen, afegint que no se li ocorregués 
anomenar-la «Dona d’aigua». El noi va estar-hi d’acord. Es casaren i 
foren molt feliços. 

Passà el temps i un dia malaurat, el matrimoni es discutí, i el marit 
enfurismat, va retreure a l’esposa el seu origen ignorat motejant-la 
«Dona d’aigua». Mai que no ho hagués dit. Tan punt ho va sentir la noia, 
esporuguida, marxà rabent de casa. Va ésser inútil que el marit la seguís 
desesperat. Desaparegué per sempre més. 

D’aleshores ençà, el lloc on el jove trobà la misteriosa donzella 
s’anomena «la dona d’aigua». 

 

- 18 - 



Treball de Síntesi: L’aigua                                                                                                                                     
                                                                                                             3r ESO – INS Joan Brudieu – Curs 2017-18 

 
 
Aquí tens una rondalla sobre les “dones d’aigua”, uns éssers fantàstics que habiten els 
rius pirinencs. Busca’n informació i inventa un desenllaç diferent (a partir de “passà el 
temps”...). 
 
 
Per fer en grup: 
 
Hi ha molts poemes que tenen com a tema l’aigua, us en presentem un del poeta 
lleidatà Víctor Verdú inclòs al llibre Pels camins de l’aigua. 
 
 
 Reflexos 
 pels camins de l’aigua 
  
 Pollancres 
 de fang 
 lliguen afrau 
 i alta cinglera 
 
 Ella és com l’arbre 
 sol i daurat 
 en el vessant  suau 
 
-Busqueu el significat de: 
 

• afrau 
• cinglera 
• vessant 

 
 
-Expliqueu què us suggereix el poema. 
 
-Creeu un poema que tingui com a tema central l’aigua (us podeu inspirar en aquest 
model) 
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“EL REGADIU I L’ACTIVITAT AGRÀRIA A L’URGELLET” 
 
Xerrada a càrrec de Jordi Nistal. 

 
Activitat: preneu apunts i feu una breu ressenya de  la xerrada (mínim 10 línies) 

 
 

- 20 - 



Treball de Síntesi: L’aigua                                                                                                                                     
                                                                                                             3r ESO – INS Joan Brudieu – Curs 2017-18 

 
LA CIUTAT I EL RIU 
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Exercicis: 

1. Preguntes de resposta breu. 

1. De quina època estan documentats els primers desbordaments del Segre? 

2. Quina és la mitjana de desbordaments del riu? 

3. Quines àrees seguien els diversos recintes murallats fins el segle XIII, i quins 

portals tancaven la ciutat de l’exterior? 

4. Quin arquitecte va dissenyar el Pla urbanístic de creixement de la ciutat entre 

rius? 

5. En quin any, en plena Guerra Civil, hi va haver aiguats catastròfics? 

6. Desprès de la urbanització desordenada durant la dictadura, quin any va 

reprendre’s el Pla? 

7. En quina data va haver-hi les últimes gran inundacions? 

8. Quina quantitat d’aigua és va recollir a la capçalera del riu i en quin temps? 

9. Quina solució s’ha aplicat per disminuir els efectes de les avingudes d’aigua? 

10.Quin esdeveniment va marcar el nou model de ciutat i la seva relació amb el 

riu? 

 

2. Redacció 

Cal fer una breu redacció on es relacioni el text amb les diverses etapes de l’evolució 

de la ciutat i el riu, indicades als dibuixos, identificant les característiques més 

destacades de cada època: 

-- 1030 La ciutat de Sant Ermengol 

-- 1650 La Seu a l’Edat Moderna 

-- 1850 Les antigues muralles encara encotillen la ciutat 

-- 1920 Comença el salt cap a ponent 

-- 1982 Abans de l’aiguat 

-- 1992 La ciutat del segle XXI 
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THE FLOODS 1982 and THE OLYMPICS 1992 

 
 

ACTIVITY 1: THE FLOODS 1982. (A water catastrophe) 
 
Write a piece of news about the floods. (150 words minimum) 
You should include information about: 
-when the floods happened 
-why the floods happened 
-which areas were affected, casualties and consequences of the tragedy. 
-write about the positive results of the catastrophe. 
 
 
ACTIVITY 2: LA SEU D’URGELL BEFORE AND AFTER THE OLYMPICS. 
THE OLYMPICS 1992. ( A water success) 
 
La Seu d’Urgell held the Olympic  Games for kayak and canoeing in 1992. In order to 
do that La Seu had to make a lot of changes. 
Make a list of the most important changes La Seu went through from 1982 to 1992. 
 
 
 

 
(Find information in: the public library, town hall, books, people, “treballs de recerca 
de 2n Btx” and internet.) 

 
(Remember the use of paragraphs: introduction, different body paragraphs including 
different ideas and facts and conclusion.  You have the example to help you.)  
You can include photographs and images. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

Introduction 

Information 
about when, 
where and why 
the floods 
happened. 
Negative and 
positive results of 
the catastrophe 

 Conclusion  
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LES CRUES DE 1982 ET LES JEUX OLYMPIQUES DE 1992 

 

ACTIVITÉ 1 -- LES CRUES DE 1982 (UNE VRAIE CATASTROPHE) 

Écrivez un article de journal à propos des crues (100 mots minimum). Vous devez 
y inclure des informations à propos de : 
 
-Quand est-ce que les crues ont eu lieu ? 
-Quelles zones ont été inondées ?  
-Quelles ont été les causes de ces crues ?  
-Quelles conséquences ont-elles eues pour la ville et ses habitants? 
-Écrivez sur les aspects positifs de la catastrophe. 

ACTIVITÉ 2 – LA SEU D’URGELL AVANT ET APRÈS LES JEUX OLYMPIQUES 
DE 1992 (UN SUCCÈS ATTRIBUABLE À L’EAU) 

La Seu d’Urgell a organisé les modalités de kayak et canoë pour les Jeux 
Olympiques de 1992. Pour les organiser, la Seu a dû faire beaucoup de 
changements. 
 
Faites unes liste des changements les plus importants qui se sont produits à la Seu 
entre 1982 et 1992. 

INSTRUCTIONS POUR LES DEUX ACTIVITÉS 

a) Vous pouvez utiliser le schéma ci-joint en tant que modèle pour rédiger votre 
article. 
b) Vous pouvez chercher des renseignements sur Internet, à la bibliothèque, à la 
mairie, dans des « treballs de recerca », … 
c) Vous pouvez y ajouter des photographies, des images et tout ce que vous 
trouvez intéressant. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

Introduction 

Événements  
les plus  

importants :  
quand,  

comment,  
pourquoi, … 

Conclusions et 
conséquences que les 
crues de la rivière ont 
eu pour la ville et ses 

habitants  
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RÍOS DE TINTA 
 
OPCIÓN A 

GARCILASO DE LA VEGA 
ÉGLOGA III      
Cerca del Tajo en soledad amena,  

de verdes sauces hay una espesura,  

toda de hiedra revestida y llena,  

que por el tronco va hasta el altura,  

 y así la teje arriba y encadena,  

que el sol no halla paso a la verdura;  

el agua baña el prado con sonido  

alegrando la vista y el oído. 

 
ANTONIO MACHADO 
 
CAMPOS DE CASTILLA (A orillas del Duero)  

¡Oh Duero, tu agua corre 

y correrá mientras las nieves blancas 

de enero el sol de mayo 

haga fluir por hoces y barrancas, 

mientras tengan las sierras su turbante 

de nieve y de tormenta, 

y brille el olifante 

del sol, tras la nube cenicienta!… 

¿Y el viejo romancero 

fue el sueño del juglar junto a tu orilla? 

¿Acaso como tu y por siempre, Duero, 

irá corriendo hacia la mar Castilla?. 

 

CANCIONES DE LAS TIERRAS ALTAS (Nuevas 

canciones):  

En Córdoba ,la serrana, 

en Sevilla marinera 

y labradora, que tiene 

hinchada, hacia el mar, la vela; 

y en el ancho llano 

por donde la arena sorbe 

la baba del mar amargo, 

hacia la fuente del Duero 

mi corazón –¡Soria pura!- 

se tornaba…¡Oh fronteriza 

entre la tierra y la luna! 

¡Alta paramera 

donde corre el Duero niño, 

tierra donde está su tierra! 

El río despierta 

En el aire oscuro, 

Solo el río suena 

¡Oh canción amarga 

del agua en la piedra! 

…Hacia el alto Espino 

bajo las estrellas. 

Sólo suena el río 

Al fondo del valle, 

Bajo el alto Espino. 

  

PROVERBIO Y CANTARES (Nuevas canciones):  

 

¡Oh, Guadalquivir! 

¿Te vi en Cazorla nacer; 

hoy en Sanlúcar morir. 

Un borbollón de agua clara, 

debajo de un pino verde, 

eras tú,¡que bien sonabas! 

Como yo ,cerca del mar, 

río de barro salobre, 

¿sueñas con tu manantial? 
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FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

 

BALADILLA DE LOS TRES RÍOS 

A Salvador Quintero  

 

El río Guadalquivir 

va entre naranjos y olivos 

Los dos ríos de Granada 

bajan de la nieve al trigo. 

¡Ay, amor, 

que se fue y no vino! 

El río Guadalquivir 

tiene las barbas granates. 

 
Los dos ríos de Granada 

uno llanto y otro sangre. 

¡Ay, amor, 

que se fue por el aire! 

Para los barcos de vela, 

Sevilla tiene un camino; 

por el agua de Granada 

sólo reman los suspiros. 

¡Ay, amor, 

que se fue y no vino! 

 

Guadalquivir, alta torre 

y viento en los naranjales. 

Dauro y Genil, torrecillas 

muertas sobre los estanques. 

¡Ay, amor, 

que se fue por el aire! 

¡Quién dirá que el agua lleva 

un fuego fatuo de gritos! 

¡Ay, amor, 

que se fue y no vino! 

Lleva azahar, lleva olivas, 

Andalucía, a tus mares. 

¡Ay, amor, 

que se fue por el aire! 

- 30 - 



Treball de Síntesi: L’aigua                                                                                                                                     
                                                                                                             3r ESO – INS Joan Brudieu – Curs 2017-18 

 
OPCIÓN B 
 
EL MICRORRELATO 
 
Definición.- 
Construcción literaria narrativa distinta de la novela o el cuento. Es la denominación 
más usada para un conjunto de obras diversas cuya principal característica es la 
brevedad de su contenido. El microrrelato también es llamado microcuento, minificció, 
microficcció, cuento brevísimo. Minicuento, etc. 
Tiene que tener sustancia, movimiento, debe decir mucho en poco espacio y buscar la 
sorpresa, el giro al final de la historia. 
Deben cumplir los principios básicos de la narratividad, aunque de una forma 
extravagantemente concentrada. Son, casi siempre, ejercicios de reescritura, o 
minúsculo laboratorio de experimentación del lenguaje, o ambiciosa pretensión de 
encerrar en unas líneas una visión trascendente del mundo. 
Un poco de historia.- 
 
El microrrelato hunde sus raíces, como toda literatura, en la tradición oral, en forma 
de fábulas y apólogos, y va tomando cuerpo en la Edad Media a través de la literatura 
didáctica, que se sirve de leyendas, adivinanzas y parábolas. Algunos han visto el 
microrrelato como la versión en prosa del haiku oriental y otros lo han hecho derivar 
de la literatura lapidaria.  
Pero es en la época moderna, al nacer el cuento como género literario, cuando el 
microrrelato se populariza en la literatura en español. En la segunda mitad del siglo 
XX el microrrelato llega a su madurez. El microrrelato se presenta como una auténtica 
propuesta literaria, como el género idóneo para definir, parodiar o volver del revés la 
rapidez de los nuevos tiempos y la estética posmoderna.  
 
ACTIVIDAD DE CREACIÓN LITERARIA 
 
OPCIÓN A 
A partir de estos modelos, te proponemos que te conviertas en un poeta y compongas 
unos versos dedicados a un río de tu comarca. Ten en cuenta que el poema debe 
tener una extensión de entre 20 y 30 versos. Puedes elegir el tipo de rima y métrica 
que prefieras y también la combinación estrófica.    
 
OPCIÓN B 
Redacta un microrrelato cuyo tema esté relacionado con la temática del río o las 
leyendas locales de Les dones d’aigua. Debes usar las siguientes palabras clave, que 
deberán aparecer en el relato de la misma forma en que te las proponemos y en el 
orden que prefieras: 
nave espacial / socorrió / etérea / beso / unicornio 
La extensión debe ser de 120 palabras, ni una más ni una menos (recuerda que 
cuentan también los artículos, conjunciones y preposiciones). 
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L’AIGUA VISTA DE MÉS A PROP 
 
Fes els exercicis utilitzant factors de conversió. 
 

1. L’aigua bull a 100 ºC i es congela a 0ºC a la pressió d’una atmosfera, però no 
totes les substàncies ho fan igual. Un gas presenta la següent corba de 
refredament. Indiqueu si són certes o falses les següents afirmacions: 

 
El punt de fusió és de -70ºC  
El punt d’ebullició és de 100ºC  
El punt de congelació és de -70ºCºC  
El gas és una substància pura  
Els canvis d’estat es produeixen a una temperatura i pressió 
característiques de cada substància 

 

  

 
 
2. L’aigua és un dissolvent excel·lent. A partir de la corba de solubilitat de la 

sal K2Cr2O7, anomenada dicromat de potassi, busqueu: 
a) la concentració d’una solució saturada a 80ºC expressada en g de la sal 

citada/100 g d’aigua. 
b) la concentració d’una solució saturada a 80ºC expressada en % en 

massa. 
c) la concentració d’una solució saturada a 80ºC expressada en g/L. 

Suposeu que la densitat de l’aigua és de 1 g/mL. 
d) Es prepara una solució mesclant, a 80ºC,  45g de sal en 100 g d’aigua: 

quants grams precipitaran en refredar-la a 20ºC? 
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3-Completa la taula següent: 
 
Nombre 
atòmic 

Nombre de 
massa 

Nombre de 
protons 

Nombre de 
neutrons 

Nombre 
d’electrons 

Símbol de 
l’isòtop de 
l’element 

 
 

         16
8O 

        8 
 

      10   

        3 
 

          1  

        1 
 

       1    
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L’AIGUA: UN CONSUM RESPONSABLE 
 

1. Feu la lectura  dels següents apartats del tema 12 (L’activitat humana i el medi 
ambient) del llibre de text de Biologia i Geologia 3: 

• 2. Els recursos hídrics (pàg. 232-233) 
• 3. Impactes a la hidrosfera (pàg. 234-234) 

 
2. Descarregueu el dossier en format .pdf d’aquesta adreça web: http://aca-

web.gencat.cat/aca/documents/Agencia/Sensibilitzacio/Recursos%20pedagogics
/dossier_aigua_secundaria_alumnat.pdf i imprimiu-lo (podeu escollir l’opció de 
dues pàgines a cada full si voleu estalviar paper i tinta) 
 

3. Feu els “Jocs de l’aigua”(activitats interactives de secundària) que trobareu a 
aquesta web: 
http://aca-
web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/joc_aigu
a/secundaria/index.html 
Segurament us demanarà que doneu permís per executar el “flash player” a 
l’ordinador.  
Aneu anotant els resultats del joc al dossier que heu imprès.  
 

4. Elaboreu 7 conclusions a partir de les dades dels 7 jocs que heu anat 
completant al dossier. 
 

5. A partir de la informació de la lectura i del dossier completat dels jocs, elaboreu 
un “Decàleg quotidià per a l’estalvi d’aigua” i il·lustreu cada punt amb 
almenys una imatge. 

 
Exemple: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://weib.caib.es/Recursos/reduir_consum_energetic/cd_sace/2.3.Decaleg/2.3.D_EEl.JPG
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NOTES D’AIGUA 
 
 

L’apartat de música consisteix en recercar diferents conceptes. Es pot treballar 
en equip. Es poden utilitzar els mitjans de consulta més a l’abast (diccionaris, 
enciclopèdies, costumari, …., internet, …), cal disposar l’ús de l’aula d’informàtica: 
 
 

1.- Cerca com a mínim tres instruments on l’aigua formi part del seu 
mecanisme. Explica com funcionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Fes un llistat de les diferents danses que es ballen al llarg de la conca fluvial 
del riu Segre, des de la Cerdanya fins a Mequinença. Has de fer un seguiment de 
comarca a comarca i de les poblacions que toquen el riu (mínim de tres per comarca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Troba quines obres van escriure els següents compositors dedicades a rius. 

Escriu el nom de l’obra, del riu i del país, o països, per on passa; també la cronología 
de l’autor. Busca com sonen i les hauràs de reconèixer: 

 
- Bedrich SMETANA: 
- Johann STRAUSS II: 
- Georg Friedrich HÄNDEL: 
- Henry MANCINI: 
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ELS MECANISMES SECRETS DE L’AIGUA 

 
La minicentral hidràulica i el sistema de remuntadors mecànics del parc del Segre 
 
1.- (Treball personal) 
Cercar informació sobre la funció, i les característiques tècniques més importants de la 
mini central hidràulica del Parc del Segre. Aquesta informació es pot cercar a Internet,  
en mitjans escrits, o  a través d’entrevistes a persones coneixedores del tema. 
 
 
2.- (Treball en grup) 
Per tal de superar el desnivell del canal d’aigües braves amb la presa, el Parc disposa 
de dos remuntadors mecànics, que transporten les piragües del primer al segon punt. 
Per fer aquesta part del treball, es necessita disposar de detalls gràfics, i dades 
prèvies, que podem extreure de la informació annexa. Tampoc estaria de més que els 
alumnes que visiten habitualment el lloc, aquests dies, ho  aprofitin per  resoldre, de 
la millor manera possible, les qüestions que es demanen en aquesta part del treball. 
Les fases del treball són les següents: 

1. Cada grup ha de fer les tasques de recerca necessàries per poder 
determinar la forma i les dimensions de les rampes elevadores. S'han 
d'especificar quines dades i com s'han obtingut. Per això disposem de 
fotografies de les rampes, i plànol aeri del Parc.  Algunes dades les trobarem 
en les informacions. 

2. Caldrà representar gràficament i a escala 1:100 una de les rampes (Vistes 
d’alçat i planta). Es pot utilitzat suport informàtic (AutosKetch). 

3. Realitzar els càlculs següents referents al sistema de transmissió del 
remuntador. 
• Freqüència de rotació dels tambors d'arrossegament de la cinta. 
• Relació de transmissió motor-tambor 
• Moment del tambor. 
• Potència del sistema motriu.            

  
 
 
Informacions addicionals necessàries per a la resolució del treball 
 - Per al càlcul del sistema motriu- 
Les cintes del remuntadors es mouen aproximadament a una velocitat de 1 m/s, i  el 
sistema motriu consta d'un motor-reductor que adapta la freqüència de rotació del 
primer, ( 1500 min-1 ) amb l'eix del tambor, que és l'encarregat d'arrossegar la cinta. 
 
 
 Diàmetre del tambor : D=30 cm. 
 Força màxima tangencial, amb el remuntador carregat, incloses les pèrdues de 
la cinta  F=8000 N. 
 Relació entre la velocitat tangencial i la angular: V=w.R   (Velocitat angular x 
radi) 
 Relació entre la velocitat angular i la freqüència de rotació en  min-1 : w=2Лn/60  
(n=freq. Rot. en  min-1  

 Moment: M=F.R    
 Potència: P=M.w 
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-Per a la representació gràfica. 
a) El pendent dels remuntadors el podeu determinar a partir de algunes fotografies, i  
considerem que és idèntica als dos vessants de cada  remuntador. 
b) El desnivell total des del canal a la presa és de 6,5 metres, i es reparteix entre els 
dos remuntadors de manera següent: Remuntador Oest, 3,9 m;  Remuntador Est, 2,6 
m. 
c) Les llargàries dels remuntadors s'han d'extreure del plànol annex. 
d) L'arc superior ha de tenir un radi el més pròxim possible a la realitat. 
e) L'amplada de la cinta és de 1,5 m., i l'estructura de la rampa 2,5 m. 
 
Imatges 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vistes dels remuntadors 
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AIGUA ORGANITZACIÓ PRESENTACIÓ OBSERVACIONS 
TITOL GRUP INDIVIDUAL ESCRIT ORDINADOR  

Pels camins 
de l’aigua X  X  

Portar calculadora i 
presentar tots els 

càlculs 
Versos 
d’aigua  X X   

La dona 
d’aigua X  X   

Parlem de 
l’aigua: 
xerrada 

X  X   

La ciutat i el 
riu  X X   

The floods 
1982 and the 

olympics 
1992 

X  X  
Ordinador per 

buscar informació a 
internet 

Les crues de 
1982 et les 

jeux 
olympiques 

de 1992 

X  X  
Ordinador per 

buscar informació a 
internet 

Rios de tinta  X X   
L’aigua vista 

de més a 
prop 

 X X  
Portar calculadora i 

presentar tots els 
càlculs 

L’ aigua: un 
consum 

responsable 
X  X  

Ordinador per 
buscar informació a 
internet / llibre de 

text de Biologia 
Logotip:  

 El riu Segre  X   Material de dibuix / 
làmina 

Notes 
d’aigua X  X  

Ordinador per 
buscar informació a 

internet 
Els 

mecanismes 
secrets de 

l’aigua 

 X X   
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ANNEX 
 
FONTS D’INFORMACIÓ:  
 
Cal indicar el nom del llibre, revista o diari d’on heu tret la informació, o l’adreça de 
la pàgina web consultada, seguint el següent format: 

 
• Llibre: 
 

Autor [COGNOM, Inicial nom]. Títol. núm. d'edició. Editorial. Ciutat [en la llengua del treball]. Any. 
 
Ex: JIMENO, A. i altres. Biologia i Geologia 3. 2a edició. Editorial Casals, S.A. Barcelona. 2016. 
 

• Enciclopèdies i Diccionaris: 
 

Autors varis. Títol. núm. d'edició. Editorial. Ciutat [en la llengua del treball]. Any. 
 
Ex.: Autors varis. Gran Enciclopèdia catalana. 4a edició. Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1988. 
Ex.: Autors varis. Diccionari de la Llengua Catalana. 3a edició. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1993. 
 

• Revista o diari: 
 

Autor [COGNOM, Inicial nom]. “Títol del l'article”. Títol de la revista o diari, volum i/o any, número 
del fascicle, data, pàgines entre les quals surt l'article. 
 
Ex.: SÀBAT, F. “Per què les muntanyes són com són?” Horitzó, segon semestre 2005, núm. 8, pàg. 4-9 
 

• Internet: 
 

Autor [COGNOM, Inicial nom] o entitat responsable. Títol,  [servei en línia] , any, <adreça 
electrònica> [data de la consulta] 
  
Ex: ALOS, Carme. Els Animals [servei en línia], <http://www.xtec.net/~malos/temes.htm> [consulta: 18-11-2015] 
Ex: VIQUIPÈDIA. Senglar  [servei en línia], <https://ca.wikipedia.org/wiki/Senglar> [consulta: 19-10-2016] 

 
 
 
 
NORMES DE PRESENTACIÓ I VALORACIÓ  DEL TREBALL ESCRIT. 
 
 
PRESENTACIÓ TREBALL ESCRIT. 
 

• Pel treball final, no es poden utilitzar els fulls del dossier original. 
• El treball final, estarà ordenat seguint l’ordre que hi ha  en el dossier original. 
• Les pàgines han de estar numerades, amb encapçalament, i seguint el criteri de 

presentació de treballs de l’Institut. 
 
VALORACIÓ DEL CRÈDIT DR SÍNTESI. 
 

•  Treball i actitud classe:    20% 
•  Dossier presentació:   40% 
•  Exposició oral:                40% 

 
També s'exigeix una presentació tipus Power Point o similar. 
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