
Hola, torno a ser jo.

Ja heu vist quina remullada m’he fet al riu. Només em faltava això amb 
el constipat que porto! Estem molt enfadats l’escombra i jo. 

Bé, anem per feina. He pensat que per  a fer l’estudi del riu podríem 
realitzar les següents activitats:

• Un dia anar a les Fonts del Llobregat, a conèixer el naixement 
del riu.

• Un altre, baixar al Llobregat, al costat de la casa de colònies, 
per observar i estudiar les seves característiques.

• I el darrer, podríem fer un volt pel bosc per conèixer quins 
animals i quines plantes hi viuen.

Tot això servirà perquè em pugueu dir quin és l’estat de salut del riu i 
conèixer el seu entorn
Ep! Si el riu està molt brut tapeu-vos el nas abans d’entrar-hi!

Com ja heu vist a la pel·lícula, hi ha unes quantes coses del riu que jo 
no sé i que m’agradaria que me les diguéssiu. 
Entreu al meu Web, http://www.quicu.cat/educacio/weblilit/portal.html

i on diu riu, segur que hi trobareu resposta a les següents preguntes:

1) En quin curs del riu Llobregat està situada la casa 
de colònies de La Sala?
2) Quins tres treballs fa el riu amb el relleu, les pedres , 
la sorra i el fang? 
3) On neix i on desemboca el riu Llobregat?
4) Quin és el nom de l’embassament que hi ha just al 
final del curs alt?
5) Com es diuen les vores del riu?
6) I la vegetació que hi creix?
7) I per on passa l’aigua? (no em diguis el riu, que et 
veig a venir! Això també ho sé jo).
8) Quin nom tenen aquelles pedres rodonetes tant 
cuques que hi ha a les vores del riu?

Mireu que n’arribo a saber de coses, però com més coses sé més 
coses hi ha que no sé. Quina cosa més estranya, no us sembla?
 Va! Ràpid, què feu aquí aturats?
Ara us entra la mandra?

Va, que friso per saber la resposta a les preguntes.

Que bé, ja falta poc perquè vingueu al Berguedà.

Fins aviat.
Lilit

http://www.quicu.cat/educacio/weblilit/portal.html

