
Les pedres del riu 
 

 Y cantaban las piedras en el rio 

Mientras mi corazón buscava en vano 

Las palabras exactes en la tarde. 

(Atahualpa Yupanqui) 

 

 

Pedra de riu és un nom genèric que serveix per parlar de qualsevol pedreta o cant 
rodat que es trobi dins d'un riu.  

La pedra de riu te forma arrodonida deguda a  l'erosió de l’aigua que l’arrossega fins al 
mar . 

Les pedres de riu, poden ser de qualsevol tipus de roca (ígnia, sedimentària o 
metamòrfica). La presència d'aquestes en un riu, està determinada per la font 
d'aportació, és a dir, si riu amunt o en els marges de la vall (l'àrea d'influència d'un 
corrent). No obstant això, a causa de la seva resistència a l’ intempèrie i l'erosió, les 
més comuns, són les ígnies, metamòrfiques i alguns tipus de sedimentàries, com els 
carbonats. 

Les roques ígnies  es formen quan el magma (roca fosa) es refreda i es solidifica. Si el 
refredament es produeix lentament sota la superfície es formen roques amb cristalls 
grans denominades roques plutòniques o intrusives, mentre que si el refredament es 
produeix ràpidament sobre la superfície, per exemple, després d'una erupció 
volcànica, es formen roques amb cristalls invisibles conegudes com roques volcàniques 
o extrusives. 

Les roques metamòrfiques són les que es formen a partir d'altres roques mitjançant 
un procés anomenat metamorfisme. Roques ígnies, roques sedimentàries o altres 
roques metamòrfiques són exposades a altes temperatures (entre 150 i 200 ° C) o un 
fluid actiu provoca canvis en la composició de la roca. 

Les roques sedimentàries són roques que es formen per acumulació de sediments, els 
quals són partícules de diverses grandàries que són transportades per l'aigua, el gel o 
l'aire, i són sotmeses a processos físics i químics (diagènesi), que donen lloc a materials 
consolidats. 



EL CAPTUS DE PEDRA  

Les sorres del rius serveixen per drenar deixant que l’aigua corri i no s’estanqui e 
Impedint que les barreges de terres s'espesseixin. 

Activitat 

Material necessari: 

- Dos pedres de riu . 
- Retoladors permanents de color blanc. 
 

- Pintures acríliques blanques, grogues i 
blaves. 
- Pinzells 

 

Descripció: 

Pinta les pedres amb verd (una d'elles ha de ser més gran que les altres). No importa si 
un extrem queda sense pintar perquè quedarà tapat per la terra. 

Una vegada que estiguin seques, fes punts o línies blanques per donar l'aspecte de la 
planta. Col·loca les pedres a la terra per simular el cactus 'i voilà! 

 

 


