
 

PROJECTE RIUS
Activitat d'educació ambiental per a Secundària

PRESENTACIÓ

El Projecte Rius és una iniciativa desenvolupada per Associació Hàbitats amb 
l'objectiu principal d'estimular la participació activa de la societat en la conservació i 
millora dels nostres rius.

Aquesta acció fomenta l’apropament dels alumnes al riu i permet conèixer com són i 
com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes que hi podem trobar, la seva 
importància ambiental i social, així com els problemes que pateixen i què podem fer 
per millorar-los.

Edat recomanada
12 – 18 anys

Temàtica
Rius, qualitat de l'aigua, fauna i flora aquàtiques, respecte per la natura, 
biodiversitat, contaminació

OBJECTIUS

● Promoure l'apropament i la vinculació dels alumnes a l'' entorn fluvial. 
● Estimular i potenciar la conservació i la millora dels rius i de l'entorn natural en 

general
● Apropar el mètode científic a als alumnes com a eina per analitzar i conèixer 

l'estat dels rius
● Vehicular estratègies de custodia del territori vinculades a les millores dels 

espais fluvials



  

VALORACIÓ

Per a la valoració d’aquesta activitat cal tenir presents els següents indicadors:

● L’interès per la natura i els rius, i la seva conservació
● La idea d’impacte ambiental i petjada ecològica
● Donar valor a l’acció de neteja i que els nois i noies se sentin protagonistes de tot 

el que han fet

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Com hi podem participar?
● Inspecció de trams de riu per conèixer-los millor i valorar-ne l'' estat de salut 

mitjançant una metodologia científica. 
● L'adopció de rius per desenvolupar un projecte complet de protecció i millora del 

riu i el seu entorn. 
● Fem Dissabte! Una jornada col·lectiva de neteja de trams de riu per tal d'extreure 

els residus que es troben acumulats a la ribera.
● Ecoeducació: proposta d'activitats d'educació ambiental per a infants, joves i 

adults: Ecoexploradors/es, Ecobricolatge, Ecodetectius, Ecorutes, Ecojocs. 

Qui coordina el projecte? 
El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats, una entitat sense afany de 
lucre que, des del 1997, treballa per apropar les persones als rius i les rieres. 

Com contactar?
Web: www.projecterius.org 
Correu electrònic: info@projecterius.org // info@associaciohabitats.cat
Telèfon: 93 421 32 16 / 653 79 61 74 

RECURSOS

● Projecte rius
● Projectes de custòdia fluvial
● Experiència de l'Institut Vilamajor
● Projecte rius – 10 anys (vídeo)
● Projecte rius – 15 anys (vídeo)

http://www.projecterius.cat/
https://custodiafluvial.wordpress.com/
http://insvilamajor.cat/mod/forum/discuss.php?d=171
https://www.youtube.com/watch?v=JfDlVlYOdlc
https://www.youtube.com/watch?v=i4_ooQ8N3YA
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