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1. Presentació
Que és l'Aprenentatge i Servei?
L'Aprenentatge i Servei (APS) és una proposta educativa innovadora que combina el procés
d'aprenentatge i el servei a la comunitat en un sol projecte, que té la voluntat transformadora i de
millora de l'entorn proper del centre escolar, donant resposta a necessitats reals del barri, poble o
ciutat.
En altres paraules, l'Aprenentatge i Servei, és un projecte educatiu d'utilitat i intencionalitat social
format per dos elements principals:
 L'Aprenentatge. Els alumnes reben uns coneixements al centre educatiu que els
permetrà traslladar-los en projectes reals que afectin en la millora del seu entorn.
 El Servei. Els alumnes participaran activament en projectes d'interès social on podran
aplicar tots els coneixements

L'APS genera una relació circular entre l’aprenentatge i el servei, que intensifica els efectes de
cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en
qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir en
projectes reals de millora de l'entorn proper. D'aquesta forma també s'enforteix el lligam i la
interacció entre la comunitat del centre educatiu i la del seu entorn .

Aprenentatge i Servei Comunitari Ambiental
Dins del gran ventall de serveis a la comunitat que es poden realitzar, actualment, pren molta
rellevància l'Aprenentatge i Servei Comunitari Ambiental. Està a l'ordre del dia, que la crisi
climàtica, ambiental i de biodiversitat és un fet, i que cal actuar amb urgència si volem assegurar
un futur de la nostra societat en el planeta.

Per tal de revertir aquesta situació, és necessària l'acció local de conservació i millora ambiental
en els entorns naturals i, també, urbans on vivim.

En aquest sentit, la proposta que ofereix aquest APS, va encaminada a rebre un aprenentatge i a
realitzar un servei, amb l'objectiu de millora de l'estat de conservació de la natura en els entorns
escolars, per tal que els alumnes dels centres educatius esdevinguin uns agents actius en la
defensa del medi ambient.

Una proposta d'APS per a millorar l'estat dels rius del Vallès
Els ecosistemes d’aigua dolça són un dels espais més amenaçats de tot el planeta. Es considera
que des de 1970 s’han perdut o degradat un 30% del total de rius, llacs i altres ecosistemes
d’aigües continentals i continua en augment degut a tot un conjunt d’impactes que fan que cada
cop sigui més complicat conservar aquests espais. La sobreexplotació de recursos hídrics, la
contaminació, les obres hidràuliques, la destrucció d’hàbitats i l’arribada d’espècies exòtiques són
un exemple del que està passant a la gran majoria de rius.
Tot i que existeix una gran diversitat d’habitats d’aigua dolça al Vallès hi predominen els rius
mediterranis. Aquests són rius, com el seu nom indica, que neixen i circulen per regions de clima
mediterrani, i que per tant la seva dinàmica està influenciada per aquestes característiques
climàtiques. Això fa que els rius mediterranis esdevinguin sistemes fluvials de cabals irregulars
lligats a les variacions meteorològiques de la regió. Per tant, els rius a la primavera i tardor tindran
uns cabals més o menys forts depenent de la pluviositat, mentre que a l’estiu és probable que el
cabal disminueixi molt, fins i tot arribant a assecar-se el riu durant els anys de sequera.

Aquests rius que passen pel Vallès estan sotmesos a una gran quantitat d’impactes deguts a la
forta pressió urbana de les comarques que ha dut als rius a ser canalitzats, travessats per
infraestructures i fent desaparèixer els seus hàbitats naturals. Tots aquests fets, sumats al passat
industrial de molts dels municipis de la comarca ha provocat que la major part de rius i torrents
vallesans es trobin alterats.
Així i tot, molts municipis i entitats estan realitzant molts esforços per restaurar aquests rius,
realitzant accions de restauració ecològica com ara la millora de la connectivitat, el control
d’espècies exòtiques invasores, la millora de la qualitat de l’aigua i la restauració dels boscos de
ribera, un dels hàbitats més amenaçats en aquesta del territori.

Gràcies a les actuacions que s’estan duent a terme avui dia els rius de la comarca del Vallès s’estan
recuperant, però encara queda molta feina per fer i cal fer un seguiment continuat del seu medi
natural que és molt sensible a qualsevol impacte provocat pels humans.

Per tal de conèixer millor l’estat dels rius del Vallès i alhora realitzar accions que beneficiïn la seva
conservació, aquesta proposta d’Aprenentatge i Servei Comunitari treballarà perquè l’alumnat
conegui millor aquests hàbitats per tal d’estar capacitats per ajudar en la seva conservació
mitjançant l’observació, la realització d’actuacions de restauració ecològica i realitzant una bona
comunicació/divulgació del projecte.

2. Orientacions pedagògiques
Objectius
Els objectius del projecte d’aprenentatge servei són:
A. Objectius referits a l’aprenentatge
A1 - Fomentar el coneixement de l’entorn natural proper i en concret dels ecosistemes lligats al
riu i torrents.
 Afavorir el coneixement directe per part dels infants i joves que viuen a la plana.
 Conèixer els diferents elements naturals dels ecosistemes aquàtics continentals.
A2 - Desenvolupar les capacitats d'anàlisi i síntesi.
 Estudiar la qualitat dels ecosistemes, les seves debilitats i potencialitats.
 Investigar les problemàtiques que els afecten i accions per millorar-los.
A3 - Empoderar-se.
 Desenvolupar la capacitat d'autonomia i iniciativa en l'organització del treball.
 Potenciar la participació en el treball en equip.
 Gaudir de l’èxit d’un projecte col·lectiu.
A4 - Assolir valors, actituds i destreses per a exercir una ciutadania responsable.
 Fonamentar els valors en l’acció del voluntariat ambiental.
 Comprometre´s i participar activament en tot el procés.
 Aprendre a prendre partit pel nostre entorn proper.
B. Objectius referits al servei
B1 - Millorar la qualitat ecològica dels ecosistemes aquàtics continentals.
 Afavorir la presència de vegetació i fauna autòctona.
 Retirar individus de vegetació al·lòctona invasora.
 Retirar residus.
B2 - Difondre l’interès pels rius i rieres de la plana del Vallès i la riquesa de la biodiversitat.
 Donar a conèixer els valors ecològics i la riquesa de la biodiversitat.
 Donar a conèixer algunes de les problemàtiques que els afecten.
B3 - Afavorir la implicació activa de la societat en la recuperació ecològica de rius i rieres.
 Ampliar el nombre de persones implicades en el projecte.
 Implicar especialment als infants i joves en la seva recuperació ecològica.
 Implicar activament els centres d’ensenyament en la cura de l’entorn.
Vinculació curricular:
Competències bàsiques primària
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana
Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Competències bàsiques secundària
Àmbit social:
Dimensió ciutadana

12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per
exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat
democràtica.

Àmbit cientificotecnològic:
Dimensió medi ambient

11 Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin
els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.

Àmbit cultura i valors:
Dimensió sociocultural

9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social,
polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de
manera col·lectiva.
10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que
promoguin actituds de compromís i democràtiques.

Àmbit personal social:
Dimensió aprendre a
aprendre

3 Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes
de l’aprenentatge al llarg de la vida

Àmbit personal social:
Dimensió participació

4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i
responsable

Metodologia
Aquesta proposta d'APS, és adaptable a cada centre educatiu, podent dur a terme unes actuacions
diferenciades en funció dels interessos del grup d’alumnes participants i de les necessitats del
centre i del seu entorn. El projecte està dividit en 3 fases diferenciades:


FASE 1. Sensibilització, diagnosi i planificació.

En aquest primer contacte amb l’alumnat es presenta l’entitat que ofereix el servei (en aquest cas
l'ADENC), com a agent que actua en la millora local del medi natural, oferint el testimoni d’una
iniciativa social que duu a terme diferents projectes de servei a la comunitat. Es presenten les
principals problemàtiques que pateix el nostre entorn natural (deixalles, qualitat ecològica,
contaminació, espècies invasores, usos del sòl...).
Tot seguit s'explica el projecte d’aprenentatge servei «Fem més viva la Plana del Vallès: Millorem
el riu», proposant un seguit de serveis en què ells podrien col·laborar i es proposa a l’alumnat
implicar-se en la millora d’algun dels eixos que es poden treballar. També es presentaran altres
entitats que col·laboraran en el projecte.
Un cop acordat l'àmbit a treballar s'elaborarà la fitxa de la planificació del servei, responent les
següents qüestions:

· Què farem?
· Com ho farem?
· Què volem aconseguir?
· Com ho avaluarem?
Aquesta fase es pot desenvolupar amb el professorat, a partir de materials facilitats, o bé en una
dinàmica amb la presència de l’educador de l’ADENC.
Un cop acordat el programa d’accions, cal redactar i signar els fulls de compromís entre el centre
educatiu i l’entitat.


FASE 2. Execució dels serveis.

Amb aquest servei es proposa dur a terme diferents accions per a afavorir l’estat dels rius on es
desenvolupi el projecte, alhora que s’adquireixen uns coneixements necessaris per desenvolupar
les actuacions. Concretament es proposen accions a l’abast de l’alumnat, com per exemple: neteja
de residus, extracció d’espècies exòtiques i plantació de vegetació autòctona.
Aquesta actuació preveu diferents accions que caldrà planificar amb l’alumnat i el centre:
1- Avaluar la necessitat real de realització d'accions de millora del riu:
Sortida guiada d'un matí en què es farà una diagnosi col·laborativa de l’estat de l’hàbitat fluvial on
es vol intervenir. En aquesta visita es valoraran les necessitats de millora que té aquest espai, que
caldrà considerar per tal de dissenyar el servei.
2- Disseny de propostes:
Presentació dels resultats obtinguts a partir de la diagnosi i altres que s'hagin pogut recollir, i
reflexió sobre la necessitat o no d’afavorir algunes espècies vegetals i, si s'escau, decidir quines
espècies es vol afavorir. Depenent de les espècies exòtiques presents, també es decidirà un
mètode o altre d’extracció d’aquests. Un cop decidit les espècies que volem afavorir passarem a
dissenyar i planificar quins elements caldrien per afavorir les espècies escollides. Es faran grups de
treball per a dissenyar cada proposta i la ubicació i l’execució d'aquestes. En finalitzar la sessió es
presentaran les conclusions i la definició de l'encàrrec de treball.
3- Neteja, extracció i plantació
Un cop planificat el servei, es realitzaran les diferents accions en el tram de riu escollit. Cada una
d’aquestes accions dependrà de les característiques del tram de riu. És recomanable que aquestes
accions es realitzen acompanyades d’experts, per tal que aquestes s’executin adequadament i
esdevinguin efectives.
4- Seguiment i avaluació del resultat
Caldrà fer el seguiment de la zona del tram de riu restaurat, per tal d’adaptar el servei els següents
cursos lectius.


FASE 3. Reflexió i difusió.

Per finalitzar el projecte l'alumnat realitza una campanya de divulgació d'aquest, sigui en format
virtual, cartellatge o en una jornada de presentació presencial.

Posteriorment es realitza una valoració del projecte mitjançant rúbriques d'avaluació i una reunió
de cloenda amb els agents implicats.
En la celebració del projecte, es convidarà a tots els seus participants, i també servirà per difondre
els resultats obtinguts.
Seguint aquestes fases el projecte s'estructurarà seguint el següent esquema de realització:
ACTIVITATS COMUNES

ACTIVITATS SEGONS ITINERARI TRIAT

FASE 1 - Sensibilització, diagnosi i planificació
Descobrim què vol dir fer un servei a la comunitat
Acordem el nostre servei a la comunitat
FASE 2 - Execució dels serveis
Neteja de residus
Extracció de vegetació exòtica invasora
Plantació de vegetació autòctona
FASE 3 - Reflexió i difusió
Divulguem el projecte i els seus valors
Valorem la feina feta
Celebració del projecte
També és important fer un seguiment de les hores destinades al projecte, assegurant que
ofereixin un mínim de 10 h lectives i 10 h de servei a la comunitat. Depenent de l'opció de servei
escollit una proposta orientativa de realització del projecte podria ser:
FASES / ACTIVITATS

Hores lectives (L)

Hores de servei actiu (S)

Descobrim què vol dir fer un servei a la
comunitat

1

0

Acordem el nostre servei a la comunitat

1

0

Neteja de residus

0

2

Extracció de vegetació exòtica invasora

1

2

Plantació de vegetació autòctona

1

2

Divulguem el projecte i els seus valors

3

4

Valorem la feina feta

2

0

Celebració del projecte

1

1

FASE 1 - Sensibilització, diagnosi i planificació

FASE 2 - Execució

FASE 3 - Reflexió i difusió

3. Execució
Fitxa resum de l'APS
 Necessitat a la qual es dóna resposta
Gran part dels rius del Vallès, esdevenen espais més o menys degradats, per la contaminació, la
pressió urbanística, les espècies exòtiques invasores, etc.
Mitjançant l'aprenentatge i servei, aquest projecte pretén millorar l’estat actual dels rius vallesans,
a partir de diverses actuacions que incrementaran la qualitat ecològica dels trams on s’acabi
realitzant el servei.
 Aprenentatge
En aquest projecte els participants aprendran a:
- Entendre el riu com a un ecosistema on es produeixen tot un conjunt d’interaccions
essencials pel seu bon funcionament.
- Conèixer les diferents problemàtiques que pateixen els ecosistemes fluvials i les seves
conseqüències.
- Elaborar una campanya de sensibilització envers una problemàtica ambiental.
- Diferents pràctiques de restauració fluvial aplicables al conjunt dels rius mediterranis
catalans.
 Servei a la comunitat
Els alumnes participaran en la millora d’un tram fluvial retirant neteja de residus, extracció
d’espècies exòtiques invasores i la plantació de flora autòctona típica dels rius mediterranis. A més
a més, els alumnes faran un treball de divulgació per donar a conèixer les actuacions fetes al riu i
sensibilitzar així a la ciutadania.
 Competències bàsiques del currículum d’Educació Secundària Obligatòria
Ciències naturals, ciències socials, llengua catalana i castellana.
 Competències transversals
Sensibilitat envers el medi natural, treball en grup i habilitats comunicatives.
 Calendari del projecte
Aquesta proposta d'Aprenentatge i Servei és preferible que es realitzi durant la tardor, hivern o
principis de primavera, quan es poden realitzar treballs a les zones fluvials i les condicions són més
optimes per les plantacions.
 Entitat que ofereix el servei
Associació per la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC-EdC)

Conceptes clau
Abans de realitzar el servei caldrà treballar alguns conceptes. Aquests conceptes es poden
treballar a l’aula o de forma autònoma de forma individual o bé en grups de treball, plantejant una
sèrie de preguntes als alumnes. Més endavant es contrastaran i es discutiran amb un membre de
l'entitat impulsora per veure si el treball fet és correcte. Els conceptes més importants són:

La conca hidrogràfica

Què és una conca hidrogràfica? On neix, quin territori cobreix i on desemboca el riu on
realitzarem el servei? Si és possible representeu-ho en un mapa.

Una conca hidrogràfica consisteix en el conjunt d’un territori on les seves aigües (superficials i
subterrànies) formen part d’un sistema que desemboca en un mateix punt (llac, mar, riu...). Per
tant, poder ubicar la conca en què es treballarà és molt important, ja que ens donarà molta
informació útil sobre la procedència de les aigües, la seva localització cartogràfica i de la
complexitat del sistema hidrològic.
En el cas del riu Ripoll:
El riu Ripoll, és una subconca, que forma part d’una conca molt més gran que és la del Besòs. El
Ripoll neix al sot del Galí, a la serra de Granera, al municipi de Sant Llorenç Savall, a 640 metres
per sobre del nivell del mar, dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Va cap al sud
entre les serres del Farell i Sant Llorenç del Munt, passa per Sant Feliu del Racó, Castellar del
Vallès, Sabadell, Barbera del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, on s'uneix al Besòs.
Els principals afluents són, el torrent de Canyelles, el de la Tosca (també anomenat torrent de
Colobrers, de Can Moragues o de Can Pagès), el riu Tort, el torrent de Ribatallada o de Botelles (o
Gotelles), la riera de Sant Cugat i el riu Sec, format per la unió dels torrents de la Betzuca, de la
Grípia i de la Riereta.

Mapa de la conca del Ripoll
(esquerra) i de la Conca del Besòs
(dreta)

Per obtenir la informació cartogràfica sobre la conca hidrogràfica del riu on es realitzarà el servei
es poden consultar els següents mapes:


Mapa físic de Catalunya

https://www.instamaps.cat/visor.html?
businessid=8eafc0bbfa7beadeecfd766f7b00ed68#8/41.826/0.251


Mapa de les dels conques hidrogràfiques de Catalunya.

https://www.instamaps.cat/instavisor/5589f1051c2970d942b9a3b7cf55c66e/
Conques_hidrografiques.html#7/41.861/-2.428

Els impactes ambientals
Quines activitats s'han realitzat històricament al riu? Quins impactes creus que s'hi han generat o
que encara es generen? Busca notícies relacionades amb el riu Ripoll, l'activitat humana i els seus
impactes.
En el cas del riu Ripoll:
El riu Ripoll ha patit canvis importants a causa del desenvolupament de les ciutats per on passa. La
relació del riu amb la ciutat ha estat sempre molt intensa, encara que ha anat variant amb el
temps fins a arribar a una situació de forta contaminació.
El riu ha estat aprofitat durant segles per l'agricultura i posteriorment per la indústria. Per la
seva proximitat a zones urbanitzades amb molta població, ha estat també un lloc predilecte d'oci
dels ciutadans.
El punt crític, on la relació del riu i la ciutat va esdevenir insostenible, va ser durant el segle XIX,
quan moltes ciutats vallesanes es van especialitzar en la producció tèxtil i va situar al costat del riu
les indústries de tints i acabats. Posteriorment, les fàbriques situades al costat del riu incorporaren
unes altres activitats, fonamentalment lligades als processos tèxtils.

La utilització de substàncies més contaminants en els processos industrials durant el segle XX i
una major explotació de l'aqüífer del riu van trencar l'equilibri que durant segles s'havia
mantingut entre la producció agrícola, la indústria, l'oci i els recursos naturals. Les aigües es van
contaminar greument, van aparèixer horts marginals en precàries condicions d'higiene i les
indústries s'ampliaren sense una ordenació prèvia i sense unes mínimes infraestructures
d'urbanització. El territori natural del riu no va poder absorbir l'impacte humà d’unes ciutats, que
en vint anys van triplicar la població.
A la dècada dels 1990 es van produir inversions per a adequar les vores del riu i fer camins per a
fer del Ripoll un lloc de passeig. Entre 1999 i 2006, l'Ajuntament de Sabadell, amb l'ajuda de la UE
i l'Agència Catalana de l'Aigua, va invertir 30 milions d'euros per a la construcció d'una nova
estació depuradora amb un cost de 12 milions d'euros, la depuradora de Cal Piteu. La resta de la
inversió es va dedicar a la millora de la qualitat de l'aigua, amb noves mesures protectores i a la
recuperació de camins i de l'entorn paisatgístic.
L’any 2009 neix impulsat per l’ADENC el projecte de “Fes reviure el Ripoll”, un projecte de
restauració del riu Ripoll al seu pas pel terme municipal de Sabadell, per tal d’aconseguir la
recuperació ecològica, tant de la flora com de la fauna, d’aquest tram del riu Ripoll. Al mateix
temps també suposa un exercici d'educació ambiental in situ, afavorint una major consciència
ciutadana.

Gràcies a aquestes mesures avui dia el riu s’ha recuperat i gaudeix d’un millor estat ecològic. De
mica en mica s’han anat recuperant els boscos de ribera i la fauna ha tornat al riu. Així i tot encara
existeixen molts problemes, com la contaminació, abocaments de residus, especies invasores, etc.
Per obtenir més informació sobre l’estat de riu i els seus impactes es pot consultar:


Projecte rius: Projecte de voluntariat de recull d’informació sobre l’estat ecològic dels rius
de Catalunya
http://www.projecterius.cat/front/consulteu-dades



Servei Interactiu de mapes ambientals: Visor que permet consultar mapes ambientals de
qualsevol punt de Catalunya.
https://sig.gencat.cat/visors/sima.html

Els hàbitats fluvials
Quines característiques creieu que té la vegetació del bosc de ribera que la diferencia d'altres
tipus de bosc? Podríeu dir alguna de les espècies característiques d'aquest hàbitat? Quins altres
hàbitats podríem trobar al riu Ripoll?

Un hàbitat és l’espai on una espècie, sigui animal sigui planta, troba tot allò que necessita per
viure. Un hàbitat és una zona del territori on viuen organismes sota unes condicions ambientals
concretes. Els hàbitats estan caracteritzats per una sèrie d’organismes adaptats a aquell hàbitat en
concret i en general són les espècies que ocupen aquest hàbitat el que el defineixen, com per
exemple: pinedes de pi blanc, prats alpins, boscos de ribera... En els hàbitats els organismes hi
troben tots aquells elements que hi necessiten per viure (aigua, aliment, espai i refugi).
El bosc de ribera és un dels principals hàbitats fluvials, i un dels que es veu més amenaçat. És un
hàbitat format per vegetació que creix molt a prop del riu. La vegetació dels boscos de ribera està
formada per vegetació molt adaptada a viure prop dels rius. Són plantes que necessiten una gran
quantitat d’aigua i que presenten un sistema d’arrels molt resistent i fusta flexible per resistir els
episodis on l’aigua baixa amb molta força.

El bosc de ribera és un lloc fresc i amb ombra perfecte perquè molts animals hi puguin viure o
refugiar-se. Per les espècies aquàtiques la presència del bosc de ribera també és beneficiosa, ja
que aquest fa ombra, mantenint les aigües més fresques i afavorint la presència d’algunes
espècies. Les arrels d’aquests arbres que entren amb contacte amb l’aigua també esdevenen un
molt bon refugi pels peixos.

Depenent de la distància de l’aigua trobarem un tipus de vegetació o una altra. Aquesta
organització s'entén per les diferents necessitats hídriques de les comunitats vegetals.
Algunes de les espècies vegetals més característiques d’aquests boscos són: pollancre, àlber, freixe
de fulla petita, gatell, sarga, aloc, tamariu, lliri groc, boga, jonc, om...
Altres hàbitats que podem trobar al riu són:

1. Ciutat
2. Talús
3. Bosc de ribera
4. Riu
5. Bassa
6. Horta
7. Bosc mediterrani
8. Camp

La fauna dels rius
Quins són els animals més representatius del riu (mamífers, rèptils, amfibis, peixos, ocells,
artròpodes...)?

En els rius hi podem trobar fauna característica, molt lligada els diferents hàbitats fluvials. Alguns
dels representants més característics de cada grup són:








Mamífers: Llúdriga, teixó, fagina i guineu.
Ocells: bernat pescaire, martinet blanc, blauet, cabusset, polla d’aigua, rossinyol bord,
roquerol i abellerol.
Rèptils: tortuga de rierol i serp d’aigua.
Amfibis: granota verda, reineta, gripau corredor, tòtil i salamandra.
Peixos: Barb de muntanya i bagra.
Artròpodes: Libèl·lules, tricòpters i crancs de riu.

Per a saber exactament quins animals viuen al riu on es realitzarà el servei es pot buscar
informació a diferents espais de consulta de dades de biodiversitat com ara:




iNaturalist: https://www.inaturalist.org/
Ornitho: https://www.ornitho.cat/
Banc de dades de biodiversitat: http://biodiver.bio.ub.es/biocat/

Les espècies exòtiques invasores
Les espècies invasores poden esdevenir una amenaça pels ecosistemes d'arreu del món, saps
que són? Digues algun exemple de les que podem trobar al riu.

Les espècies exòtiques són tots aquelles espècies d’organismes vius que arriben a un territori
diferent al seu origen. En el cas que aquestes espècies s’estableixin amb èxit al nou territori,

reproduint-se i formant noves poblacions, arribant a alterar i perjudicar l’ecosistema, es
consideraran espècies exòtiques invasores.
Les espècies exòtiques invasores suposen un greu impacte pel medi ambient i es considera que
són una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat a tot el planeta. Les espècies invasores
per tant, són espècies exòtiques establertes en un ecosistema nou, on provoquen greus impactes
sobre la biodiversitat i/o les activitats humanes.
Als rius vallesans en podem trobar diverses com: la canya, el lligabosc del Japó, la nyàmera,
l’ailant, la robínia, la tortuga de florida, la gambúsia, la carpa, el peix sol, el visó americà, la
cotorreta de pit gris, el cranc de riu americà, entre d’altres.

Per obtenir més informació sobre les espècies exòtiques que es poden trobar al riu podem
consultar:


Exocat: Sistema d’informació de les espècies exòtiques de Catalunya.
http://exocatdb.creaf.cat/base_dades/

Preparació del servei

Abans de realitzar el servei al riu, caldrà tenir en compte diferents consideracions per tal de poderlo realitzar de forma correcta i efectiva. En aquest punt és molt important consultar a experts en la
matèria per tal de fer un servei de qualitat amb tota seguretat.

Conèixer les espècies exòtiques i com extreure-les
És molt important conèixer quines espècies exòtiques vegetals hi ha a la zona on es realitzarà el
servei, saber distingir-les i quin és el mètode d'extracció més adequat per cada una d'elles.
Principalment les espècies vegetals invasores que ens podem trobar són la canya (Arundo donax),
el lligabosc del Japó (Lonicera japonica), la nyàmera (Helianthus tuberosus), la troana (Ligustrum
japonicum), l'àcàcia borda (Robinia pseudoacacia), l'ailant (Ailanthus altissima), l'herba de la
Pampa (Cortaderia selloana) però també d'altres.

Com que cada espècie té un comportament biològic diferent, la planificació de l'extracció
dependrà de les carcterístiques de cada planta. Per aquest motiu caldrà que algun expert en la
gestió de cada espècie ens guií de quan i com fer la extracció.
També cal tenir en compte que les restes vegetals d'algunes espècies hauran de ser gestionades
adequadament i de forma específica.

Aprendre a identificar les espècies vegetals que es plantaran
La plantació de vegetació autòctona de ribera també haurà de ser planificada, ja que depenent de
les característiques del riu i del tram on es realitzarà el servei, així com la distància de l’aigua, les
espècies més favorables per fer reforestació poden variar.
Per tant, en aquest cas, també serà recomanable que una persona experta en boscos de ribera ens
pugui ajudar a seleccionar les plantes més adequades per reforestar el tram de riu on es realitzarà
el servei.

Aprendre a plantar adequadament
Per garantir la supervivència de la vegetació que es plantarà, un dels passos més importants és
plantar adequadament cada planta.
Per fer-ho sempre hem de fer un forat d’unes dimensions més grans al test on s’allotja la planta
(aproximadament un pam per sota i també pels costats. A continuació treure la planta del test
amb molt de compte per no malmetre-la i posar-la a dins del forat. La part inferior l'omplirem amb
terra remoguda i després recobrirem la resta de la planta (veure esquema).
Finalment amb la terra sobrant es crearà un escocell al voltant de la planta per ajudar a retenir
l’aigua. És important que finalment compactem bé la terra, per evitar que quedin espais buits que
poden perjudicar a les arrels assecant-les.

Ser conscients de la fragilitat d’alguns ecosistemes d’aigua dolça
Tot i que no serà sempre necessari, algunes vegades pot ser que haguem d’entrar dins l’aigua per
fer el servei. Com que els hàbitats aquàtics són molt sensibles a contaminants i patògens que
puguem transportar sense ser-ne conscients, sempre caldrà prendre algunes precaucions.
Per a treballar en hàbitats aquàtics és necessari seguir un protocol de bioseguretat. Gran part de la
fauna aquàtica com els amfibis és sensible a diverses patologies fúngiques i bacterianes. Per
aquest motiu és molt important seguir un protocol de bioseguretat per a reduir al màxim el risc de
transmissió de malalties a la fauna present en la zona on realitzem el servei.
Tot el material que estigui en contacte amb l'aigua (botes d’aigua, guants, eines...) es desinfectarà
prèviament i també en acabar amb una solució de Virkon 1%. En finalitzar el servei també es
netejarà amb aigua neta i es deixarà assecar al sol.

Realització del servei
Neteja de residus
Es començarà amb una presentació de l’espai i dels objectius de la jornada i una formació sobre
normes de seguretat que han de seguir. Per parelles es distribueix els participants per l'espai per a
realitzar la tasca de neteja en l’espai delimitat. Els residus recollits s’apilaran per a la posterior
gestió. Un cop realitzada la tasca es fa un refrigeri i valoració de la feina feta.
Les bosses i els equips de protecció necessaris els aportarà l'entitat organitzadora. Es demanarà el
suport de l’Ajuntament del municipi per a la retirada dels residus recollits.

Material necessari:
 Guants de treball
 Bosses
 Botes d’aigua i desinfectant Virkon (si cal accedir a l’aigua).

Extracció d’espècies exòtiques invasores
Aquestes jornades comencen amb una sessió de formació per aprendre els coneixements
necessaris sobre les plantes amb les quals es treballarà, les eines que s'utilitzaran i normes de
seguretat. En grups de 4 o 5 persones es distribueix els participants per l'espai per a realitzar la
tasca d'extracció de vegetació. La vegetació extreta s'anirà apilant per a la posterior gestió. Un cop
realitzada la tasca es fa un refrigeri i valoració de la feina feta.
Aquests treballs es realitzaran durant l'època en què no es pertorbin els períodes de reproducció
de les espècies constitutives de l'hàbitat del sistema fluvial i protegides per la legislació específica.
En concret, per a la nidificació d’aus caldrà acotar les actuacions, sempre que sigui possible, fora
del període comprès entre l’1 de març i l’1 d'agost.
Les eines i els equips de protecció necessaris els aportarà l'entitat organitzadora.
Material necessari:
 Guants de treball
 Aixades
 Rasclets
 Pics
 Pales
 Tisores de podar
 Bosses de recollida de restes vegetals
 Botes d’aigua i desinfectant Virkon (si cal accedir a l’aigua).

Plantació de vegetació autòctona
Aquestes jornades comencen amb una sessió de formació per aprendre els coneixements
necessaris sobre les plantes amb què es treballarà, la forma adequada de plantar-les, les eines que
s'utilitzaran i normes de seguretat. En grups de 3 a 5 persones es distribueix els participants per
l'espai per a realitzar la plantació. Tot seguit es fa el primer reg de cada una de les plantes. Un cop
realitzada la tasca es fa un refrigeri i valoració de la feina feta. És interessant demanar la
participació de les famílies i l’AFA en aquesta jornada.
Cal preveure que durant els primers dos anys caldrà realitzar algun reg durant l’estiu, si no plou,
per assegurar la supervivència de les plantes. És interessant, en aquest punt si el mateix centre
educatiu i/o l’AFA es pot comprometre a realitzar alguna sortida en aquest àmbit durant l’estiu i
aprofitar per a regar les plantes.
Material necessari:
 Guants de treball
 Aixades
 Pics
 Pales




Regadores
Botes d’aigua i desinfectant Virkon (si cal accedir a l’aigua).

4. Reflexió i difusió
Reflexionem
La reflexió és l’element que afavoreix l’avaluació continuada de les diverses fases del projecte i
garanteix la interiorització dels aprenentatges. Aquesta reflexió és transversal durant tot el
projecte, per la qual cosa es pot realitzar abans del servei, durant el servei o després del servei.
Existeixen diferents estratègies i activitats per reflexionar sobre el projecte d’aprenentatge servei,
de manera individual o grupal, com per exemple: escriure una notícia, realitzar lectures o visionat
d’un documental i posterior debat, escriure un diari de camp, etc.
A continuació deixem algunes preguntes per reflexionar:
 Què sabem ara que no sabíem abans?
 Quina utilitat poden tenir aquests aprenentatges en el futur?
 Com definiríem l’organització i les persones que hem conegut?
 Quina visió de la societat ens ha donat aquesta experiència?
 Que hem après a fer?
 Per a què ens servirà tot plegat en noves situacions?
 Quina aplicació tenen aquests aprenentatges a la meva vida en un futur immediat?

Divulguem el projecte i els seus valors
Abans de concloure el servei, caldrà que es doni a conèixer la feina que s'ha fet i que aquesta
informació pugui servir per conscienciar a l’alumnat dels diferents cursos i a la ciutadania en
general sobre la temàtica ambiental amb la qual hem treballat.
La difusió també pot estar plantejada per animar i donar les instruccions necessàries per ampliar el
nombre de persones que es puguin sumar al projecte.
Aquesta fase de difusió del projecte és important per fer un tancament i reflexió abans de realitzar
l’avaluació, de manera que l’alumnat pot fer un recull de tot el procés d’aprenentatge i de les
diferents experiències durant el servei.
El mitjà de comunicació que s'utilitzi poden ser diversos: cartells, adhesius, vídeos, podcasts,
articles de premsa, etc. Hi ha diferents recursos que ens ajuden a reflexionar i difondre el que ha
representat aquesta experiència:
-

Muntar una exposició
Escriure una carta/article
Fer un vídeo o elaborar un pòster
Compartir testimonis o fer una entrevista perquè expliquin les diferents vivències
Fer una representació
Fer una presentació pública

-

Fer enquestes o demanar l’opinió a la comunitat

Valorem la feina feta
Avaluació dels continguts
Per poder avaluar la recerca feta prèviament i també adquirir nous coneixements es proposen els
següents tests:
 BOSC DE RIBERA
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=6ebcfcbb-3066-4934-8221-6e726e47b569
 OCELLS DEL RIPOLL
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=d79c50cf-5a5f-4038-a1e2-8b18fa6eaf35
 ELS INSECTES DEL RIU
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1867b840-4dbf-4752-b3ac-7bb136234532
 TORTUGUES
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=1ba769bb-82aa-4f10-b966-0e9fd35e0afd
 AMFIBIS
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=6a3c9bf5-3427-477f-930d-44dd56f6907f
 PETJADA HUMANA
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=e92189ad-5e3a-45be-a484-82b6db9f36b6

Avaluació del servei per part de l'entitat

Rúbrica d’autoavaluació
ALUMNE/A:

AUTOVALUACIÓ DELS
CONEIXEMENTS QUE HAS APRÈS

1. L’experiència de servei comunitari t’ha ajudat a
comprendre millor quines són les problemàtiques
dels rius del Vallès?

1

2

3

4

5

2- L’experiència de servei comunitari t’ha ajudat a
comprendre millor la importància de la conservació
dels hàbitats fluvials?

1

2

3

4

5

3. L’experiència de servei comunitari t’ha ajudat a
adquirir, assimilar i posar en pràctica les habilitats
necessàries per realitzar activitats en els rius?

1

2

3

4

5

4. L’experiència de servei comunitari t’ha ajudat a
desenvolupar la teva capacitat de transmetre i
compartir coneixements a diferents persones en
relació amb els espais naturals?

1

2

3

4

5

Valoració de l'1 al 5, essent l'1 malament i 5 molt bé

5. Què és el que t’ha costat més del projecte? I el que t’ha agradat més?

6. Considerant els aprenentatges adquirits i la teva participació/implicació en el
desenvolupament de les activitats del projecte “Millorem el riu”, quina NOTA general et
posaries? _____________ I als teus companys? _________________ Per què?

7. Creus que el servei comunitari que ha realitzat proporciona un servei útil cap als altres?
Justifica la teva resposta.

8. Descriu amb una frase el que ha suposat per a tu participar en el projecte “Millorem el
riu”

9. Què has fet i penses que s’hauria de mantenir? Què no has fet i t’agradaria haver fet?

10. Suggeriments per a la millora del projecte

Celebrem el projecte
Acte públic de celebració del projecte, en què participaran a més de responsables del centre i els
alumnes, les famílies i representants de les entitats col·laboradores en el projecte.
Aquest acte ha de contenir un reconeixement explícit de l’esforç i de l’èxit assolit pels joves i
infants en el projecte i un agraïment cap a ells per part de les entitats per la feina realitzada. Això
es pot fer amb l’atorgament de diplomes personalitzats o altre sistema que es decideixi amb cada
centre.
És interessant aprofitar aquest acte per a engrescar a nous alumnes a participar en el projecte el
curs vinent. Es pot aprofitar per oferir una activitat que tingui a veure amb el projecte
desenvolupat: itinerari ornitològic per l’entorn apadrinat, nit amfíbia en un riu o bassa.
També es pot fer aquesta jornada coincidint amb una jornada festiva dels projectes de custòdia,
com per exemple la Festa del riu (jornada lúdica i educativa organitzada cada any al riu Ripoll per
celebrar el projecte Fes reviure el Ripoll).

