
El cranc de riu americà es va portar de 
nord-amèrica i s'ha escampat per molts rius 
de Catalunya, on s'ha convertit en una plaga. 
És molt voraç i captura invertebrats i 
capgrossos.
ep! També ha envaït aquesta llibreta! Hi ha 
cinc crancs americans amagats. Els trobes?

Sortida per conèixer la vida
a l�entorn del riu Ripoll al seu pas
per castellar del vallès
QUADERN DE treball

  cOM ET DIUS?

  com es diu la teva escola?

  en quina estació de l'any has fet
      l'excursió pel riu ripoll?



4) per rentar-vos, què feu servir sobretot?

a) la banyera
b) la dutxa

5) mentre us raspalleu les dents...

a) ...sempre us deixeu l�aixeta oberta
B) ...sempre tanqueu l�aixeta

per saber si us esforceu prou a protegir el 
ripoll, posa davant d�un mirall el text següent 
i podràs llegir-lo:
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Emili Carles-Tolrà

castellar del vallès recorda la família tolrà amb tres espais 
públics que tenen el seu nom. Quins? (pregunta-ho a casa, segur 
que el pare i la mare et poden ajudar). 

1. ..........................................................................

   ...................................................................

2. ............................................................

   ..........................................................

3. .........................................................

   ..........................................................

a la sortida vam parlar d�un objecte
que va millorar els telers i que
servia per fer passar el fil a través de
la trama i teixir-la. Recordes com es deia?

Per saber com es deia aquest estri ordena bé aquestes
lletres:

l o n a d r a c a l
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

,
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2. la primera parada: investiguem la ribera del riu 
ripoll

encercla els invertebrats que has trobat al ripoll.

AMB ELS INVERTEBRATS D�UN RIU PODEM SABER SI L�AIGUA ESTÀ 
NETA. RECORDES EN QUIN ESTAT HEM TROBAT EL RIU RIPOLL?

       (   ) AIGUA MOLT NETA

       (   ) AIGUA UNA MICA CONTAMINADA

       (   ) AIGUA MOLT CONTAMINADA

GAMBETA

SANGONERA

TÍPULA

ESCORPÍ
D�AIGUA

ESPIADIMONIS
CUCA DE
CAPSA

BARRETINA

SABATER

EFÍMERA
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5. i ara, investiga a casa teva!

per fer que el ripoll estigui cada cop més net i més ple de vida, 
hem d�estalviar aigua i no contaminar-lo. comprova si a casa 
ajudeu al riu. demana al pare i a la mare que t�ajudin i responEU 
aquestes preguntes.

1) Què feu a casa amb l�oli de cuina un cop l�heu fet 
servir?

a) el llancem per l�aigüera
b) el llancem als contenidors d�oli o el portem
    a la deixalleria

2) Quan poseu una rentadora...

a) ...la posem en marxa a vegades amb poca roba
B) ...la posem en funcionament ben plena

3) després d�usar una tovalloleta humida...

a) ...la llancem al vàter
B) ...la llancem a les escombraries
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1. l�itinerari de les 3 erres
el protagonista del nostre itinerari ha estat el riu ripoll. 
acoloreix el riu en aquest dibuix i pinta els llocs on vam fer 
les tres parades: la passera,
la resclosa i can barba.



Què es fabricava a can barba?

(  ) forquilles i ganivets
(  ) mobles de fusta
(  ) telèfons de fusta
(  ) teixits

perquè can barba estava a tocar del riu?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Qui va ser emili carles-tolrà?

(  ) un pintor
(  ) un escriptor
(  ) un futbolista
(  ) un industrial propietari de can barba

4. la tercera parada: investiguem can barba i el riu 
ripoll
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ENS HEM OBLIDAT ELS NOMS D�AQUESTES PLANTES I ANIMALS. saps 
quins són?

1. POLLANCRE - 2. LLEDONER - 3. CANYA - 4. ALZINA - 5. LLÚDRIGA - 
6. ESPIADIMONIS - 7. GRANOTA VERDA - 8. BERNAT PESCAIRE
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3. la segona parada: investiguem els horts i el rec del 
riu ripoll

El conreu de            és un dels conreus de Castellar del 
Vallès. Quin és el nom d�aquest llegum?

ESCRIU el nom de tres plantacions de les hortes que es reguen 
amb aigua del riu ripoll:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

mongeta del panxet
mongeta del ganxo
mongeta del xarxet
mongeta del ganxet

la  _ _ _ _ _ _ _ _
Del ripoll servia
per Desviar aigua
cap als horts.

      (Mira aquesta foto antiga de  
      la  _ _ _ _ _ _ _ _.
      Fixa�t quanta aigua baixaVA!)

La   _ _ _ _ _ _   és el canal per on 
arriba l�aigua fins les plantacions.

Aquesta paraula tan bonica vol dir el mateix que resclosa (són
sinònims) La coneixes? PINTA LES LLETRES AMB ELS COLORS QUE
MÉS T�AGRADIN.
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