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L'Isidor, el viatger del temps
OBJECTIUS: Conèixer i aprendre com canvia el territori amb la construcció dels Canals i per tant amb l’arribada de l’aigua. Conèixer
diferents oficis relacionats amb els canals i l’agricultura de regadiu.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: La visita guiada a l’Espai Cultural la realitza un titella, l’Isidor. Aquest personatge és un viatger del
temps, que a través dels audiovisuals de l’Espai Permanent de l’ECCU narra el canvi del territori amb la construcció dels Canals i per tant
l’arribada de la Gaia, la nostra particular goteta d’aigua, despistada i esvalotada com ella sola.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Conte narrat per l’Isidor que acompanya al grup classe per l’Espai Permanent de l’ECCU explicant la seva història.
2. Entrega i treball del dossier didàctic d’ensenyament infantil. Aquest dossier es pot completar a l’ECCU si el grup classe porta
material per dibuixar i pintar o es pot emportar per fer a l’escola.
DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: 45 minuts
NÚMERO D’ALUMNES: 20 – 25 alumnes per grup.
PREU DE L’ACTIVITAT: 3,00 €/alumn@
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VISITA. El somni de l’aigua
OBJECTIUS: Descobrir la infraestructura hidràulica més important que hi ha a Catalunya des del segle XIX i que ha sigut la responsable
de la transformació de la plana de l’Urgell.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Visitar l’Espai Permanent de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell amb una visita guiada efectuada per
les guies del Museu i visitar les sales annexes on s’explica el procés de modernització de les instal·lacions de reg i la història de la gent
que ha fet possible el somni de l’aigua, la gent del canal.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Visita de l’Espai Permanent amb visita guiada per les guies del museu. Es fa un viatge en el temps per anar descobrint l’abans, el
duran i el després del territori amb la construcció dels Canals d’Urgell.
2. Visita de l’Espai Temporal on s’explica quines són les tècniques de reg utilitzades fins ara i quin serà el procés de modernització
que s’està començant a implantar al territori.
3. Conèixer la realitat més humana dels Canals d’Urgell explicant l’exposició sobre la gent del Canal.
4. Entrega i treball de la proposta didàctica associada a la visita.
DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: 60’
NÚMERO D’ALUMNES: 20 – 25 alumnes*
PREU DE L’ACTIVITAT: 3,00 €/alumn@

* Hi ha possibilitat d’agafar dos grups a la vegada sempre i quan es compagini amb una altra activitat.
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ACTIVITAT. A l’aula en directe
T'imagines als nens i nenes de la teva escola aprenent d'una manera diferent? T'imagines que puguin viure una experiència més real i en
directe des de l’escola? Aquesta EXPERIÈNCIA és la que podem aconseguir amb el projecte A L’AULA EN DIRECTE, un format
audiovisual innovador i que és ideal per a impactar als més petits i que tinguin una vivència que la vulguin compartir i explicar a la seva
família a la taula o en algun moment de tranquil·litat.
OBJECTIUS: A L'AULA EN DIRECTE, és una proposta pedagògica i audiovisual que té com a objectiu donar a conèixer diversos
continguts actuals i transversals sobre activitats, feines i experiències del món real, connectar als protagonistes amb els nens d'una forma
directa. Amb aquesta experiència els nens i nenes s’emportaran un gran record I coneixements apresos d’una manera diferent i
sorprenent. Pensem que aquest projecte impulsat per professionals de diferents àmbits, professionals de l'educació i professionals del
món audiovisual, és una eina innovadora pels menors i els educadors, i que pot donar un impuls important per continuar el treball
d'aprenentatge dels i les alumnes.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Plantegem fer una connexió telemàtica fent servir la plataforma Zoom entre un entorn professional,
cultural o d'interès pedagògic i l'aula d'un centre educatiu. Per tal de garantir la connexió i la millor qualitat de l'experiència incorporarem
un tercer convidat a cada sessió, el control d'emissió audiovisual de l'experiència A L'AULA EN DIRECTE, l'objectiu serà mantenir estable
la connexió amb l'aula en tot moment, i poder compartir continguts complementaria a cada sessió, en forma de vídeos i presentacions
amb els alumnes, des del mateix control d'emissió.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Per garantir una experiència enriquidora i completa proposem dues activitats senzilles, abans i
durant l'activitat. El projecte A L'AULA EN DIRECTE us convida a connectar amb l'Espai Cultural de Mollerussa en directe. Per aquest
motiu hem preparat activitats perquè els alumnes creïn preguntes interessants que els ajudin a aprofundir en els seus coneixements de
l'entorn d'una infraestructura de regadiu d'aquestes dimensions. Els alumnes i professorat poden preparar una sessió de creació de
preguntes per descobrir el funcionament de la infraestructura. Més endavant, el professorat pot valorar de fer una tercera sessió de
síntesi d'aprenentatges o fer algun recull a l'aula.
DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: 50‘
NÚMERO D’ALUMNES: Aula sencera
PREU DE L’ACTIVITAT: 4,00 €/alumne
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SORTIDA: Coneguem les grans infraestructures de la part alta del Canal
OBJECTIUS: Conèixer in situ les grans infraestructures hidràuliques dels Canals d’Urgell situades a la part alta del Canal i veure com
funciona la captació de l’aigua i com aquesta es controlada i gestionada des de la primera casa de comportes a Ponts.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Visita guiada a diferents grans infraestructures:
•

Assut del Tossal

•

Primera casa de comportes nova i vella

•

Ermita de Sant Isidre del Canal

•

Pont de ferro d’Agramunt

•

Trinxera i Terraplè de Castellserà

•

Inici primera séquia principal

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Viatge amb autobús (a càrrec de l’escola) fins a Ponts. Allí després d’explicar la primera casa
de comportes vella i veure l’assut i el seu funcionament es visitarà la primera casa de comportes nova.
Després d’esmorzar es visitarà l’ermita de Sant Isidre del Canal i es marxarà cap a Agramunt per visitar el pont de ferro.
Finalment es marxarà cap a Castellserà per visitar la trinxera, el terraplè i l’inici de la primera séquia principal per tal de veure en quin
punt es comença a repartir l’aigua cap a la plana per a regar.

DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: Tot el matí fins l’hora de dinar
NÚMERO D’ALUMNES: Aula sencera
PREU DE L’ACTIVITAT: 4,00 €/alumne
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VISITA. De la «SA Canal de Urgel» a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell
OBJECTIUS: Descobrir la infraestructura hidràulica més important que hi ha a Catalunya des del segle XIX i que ha sigut la responsable
de la transformació de la plana de l’Urgell. Conèixer els canvis que va provocar la construcció de la infraestructura hidràulica a nivell
paisatgístic, social i econòmic. Veure l’evolució en la gestió de la infraestructura i quina implicació té en l’economia del territori.

*DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Visitar l’Espai Permanent de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell amb una visita guiada efectuada per
les guies del Museu i visitar les sales annexes on s’explica el procés de modernització, produït al segle XX, de les instal·lacions de reg i
la història de la gent que ha fet possible el somni de l’aigua, la gent del canal.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Visita de l’Espai Permanent amb visita guiada per les guies del museu. Es va un viatge en el temps per anar descobrint l’abans, el
duran i el després del territori amb la construcció dels Canals d’Urgell.
2. Visita de l’Espai Temporal on s’explica quines són les tècniques de reg utilitzades fins ara i quin serà el procés de modernització
que s’està començant a implantar al territori.
3. Conèixer la realitat més humana dels Canals d’Urgell explicant l’exposició sobre la gent del Canal.

DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: 60’
NÚMERO D’ALUMNES: 20 – 25 alumnes
PREU DE L’ACTIVITAT: 3,00 €

* Podem adaptar les explicacions a la sala d’Exposicions Temporals per adaptar la visita al temari que
estigueu tractant al centre en el moment de fer la visita o segons la matèria o assignatura que estigueu treballant.
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ACTIVITAT. Els sentits de l’aigua
OBJECTIUS: Prendre consciència dels cinc sentits que cada persona té, en major o menor mesura relacionant-los amb l’aigua.
•

Oïda – soroll de l’aigua al caure per un salt, quan plou, quan corre pels canals.

•

Olfacte – olorar l’aigua i la terra molla per comprovar que l’aigua sola no té olor, que l’olor que sentim és el de la terra molla però
no el de l’aigua.

•

Tacte – tocar l’aigua al salt, a la font.

•

Vista – veiem l’aigua quan passa pel canal, quan surt de la font o quan cau pel Salt

•

Gust – bevem aigua (embotellada) i comprovem la manca de gust.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Descoberta de l’element aigua a través de l’olfacte, el tacte, la vista, l’oïda i el gust en alguna de les
localitzacions de l’ECCU on hi ha presència de l’element aigua.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Reunirem tot el grup classe a la font o al salt d’aigua de l’Espai permanent de l’ECCU per
manipular l’aigua i així poder investigar i descobrir com es percep l’aigua a través dels cinc sentits que tenim les persones, el tacte, l’oïda,
la vista, el gust i l’olfacte.
Depenen de l’època de l’any l’activitat es realitzarà en diferents espais:
•

De març a setembre aquesta activitat es pot dur a terme a la vora de la font «l’arbre

•

de la vida» que tenim al jardí.

*

D’octubre a febrer aquesta activitat es durà a terme a l’interior de l’ECCU.

NÚMERO D’ALUMNES: 20 – 25 alumnes per grup
PREU DE L’ACTIVITAT: 2,00 €/alumn@

Es donarà a cada alumne una botelleta d’aigua del canal com a record.
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ACTIVITAT. Els sisè sentit de l’aigua
OBJECTIUS: Prendre consciència dels cinc sentits que cada persona té, en major o menor mesura, relacionant-los amb l’aigua i donarnos-en conte del sisè sentit de l’aigua quan l’utilitzem correctament i esdevé font de vida.
•

Oïda – soroll de l’aigua al caure per un salt, quan plou, quan corre pels canals.

•

Olfacte – olorar l’aigua i la terra molla per comprovar que l’aigua sola no té olor, que l’olor que sentim és el de la terra molla però
no el de l’aigua.

•

Tacte – tocar l’aigua al salt, a la font.

•

Vista – veiem l’aigua quan passa pel canal, quan surt de la font o quan cau pel Salt

•

Gust – bevem aigua (embotellada) i comprovem la manca de gust.

•

El sisè sentit de l’aigua: Amb una correcta utilització de l’element aigua la vida és possible.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Descoberta de l’element aigua a través de l’olfacte, el tacte, la vista, l’oïda i el gust en alguna de les
localitzacions de l’ECCU on hi ha presència de l’element aigua i conèixer la necessitat de la correcta utilització de l’aigua per poder ser un
element propiciador de vida.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Reunirem tot el grup classe a la font o al salt d’aigua de l’Espai permanent de l’ECCU per
manipular l’aigua i així poder investigar i descobrir com es percep l’aigua a través dels cinc sentits que tenim les persones, el tacte, l’oïda,
la vista, el gust i l’olfacte i ens aproparem al sisè sentit de l’aigua a través de la seva correcta utilització i manipulació.
Depenen de l’època de l’any l’activitat es realitzarà en diferents espais:
•

De març a setembre aquesta activitat es pot dur a terme a la vora de la font «l’arbre de la vida» que tenim al jardí.

•

D’octubre a febrer aquesta activitat es durà a terme a l’interior de l’ECCU.

NÚMERO D’ALUMNES: 20 – 25 alumnes per grup*.
PREU DE L’ACTIVITAT: 2,00 €/alumn@
Es donarà a cada alumne una botelleta d’aigua del canal com a record.
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ACTIVITAT. El cap de gespa
OBJECTIUS: Aprendre com la utilització racional de l’aigua pot permetre que allò que plantes a la terra pugui néixer i créixer. Conèixer la
importància de l’aigua i dels Canals d’Urgell a casa nostra.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: El cap de gespa és un got compostable decorat amb una cara. L’alumne després de decorar ha de
posar-hi terra, plantar-hi les llavors de gespa i incorporar-hi el sistema de reg (proveta amb cordill) per a que la gespa creixi i acabi sent el
cabell de la cara pintada al got.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Es reparteix per cada alumne el material necessari per poder treballar el taller. Cada alumne
disposarà d’un got que haurà de decorar com vulgui. Ja que el taller és diu cap de gespa, el més recomanable és pintar-hi una cara, com
el de mostra, però l’alumne serà lliure de pintar el que vulgui o li vingui de gust. Un cop decorat el got es procedirà a omplir-lo de terra i
s’efectuarà la plantada de les llavors que després d’uns dies acabaran convertint-se en gespa i serà la cabellera de la cara pintada al got.
Després de plantar les llavors al got s’hi col·locarà el sistema de reg perquè el reg sigui automàtic. Aquest sistema consisteix en clavar
una proveta plena d’aigua a la terra. De la proveta en sortirà un cordill que s’enterrarà a la terra del got. Per capil·laritat quan la terra
estigui eixuta i la gespa necessiti veure anirà a buscar l’aigua de la proveta.

DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: 45’ – 60‘
NÚMERO D’ALUMNES: 20 – 25 alumnes*
PREU DE L’ACTIVITAT: 3,50 €/alumn@

*Hi ha possibilitat d’agafar dos grups a la vegada sempre i quan es compagini amb la visita o una altra activitat.

FUNDACIÓ CANALS D’URGELL
Av. Jaume I, núm. 1
25230 Mollerussa

ACTIVITAT. Fes el teu hort
OBJECTIUS: Aprendre com la utilització racional de l’aigua pot permetre que allò que plantes a la terra pugui néixer i créixer. Conèixer la
importància de l’aigua i dels Canals d’Urgell a casa nostra.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Fes el teu hort és la construcció d’un hort en petit que es pugui tenir a casa i del qual l’alumne en pugui
ser responsable. L’alumne després de decorar el recipient ha de posar-hi terra, plantar-hi les llavors de gespa i del vegetal que toqui per
estació i incorporar-hi el sistema de reg (proveta amb cordill) per a que la gespa i el vegetal plantat hi creixi i acabin fent la recol·lecció.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Es reparteix per cada alumne el material necessari per poder treballar el taller. Cada alumne
disposarà d’un recipient que haurà de decorar com vulgui. Un cop decorat el recipient es procedirà a omplir-lo de terra i s’efectuarà la
plantada de les llavors que després d’uns dies acabaran sortint.
Després de plantar les llavors es col·locarà el sistema de reg perquè el reg sigui automàtic. Aquest sistema consisteix en clavar una
proveta plena d’aigua a la terra. De la proveta en sortirà un cordill que s’enterrarà a la terra del got. Per capil·laritat quan la terra estigui
eixuta i la gespa necessiti veure anirà a buscar l’aigua de la proveta.

DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: 45’ – 60‘
NÚMERO D’ALUMNES: 20 – 25 alumnes*
PREU DE L’ACTIVITAT: 3,50 €/alumn@ o 2,50 €/alumn@**
* Hi ha possibilitat d’agafar dos grups a la vegada sempre i quan es compagini amb la visita o una altra activitat.
** Si voleu abaratir el cost del taller poder optar per portar vosaltres el recipient (brick de llet o suc net i sense una de les cares)

FUNDACIÓ CANALS D’URGELL
Av. Jaume I, núm. 1
25230 Mollerussa

ACTIVITAT. Pensem el que mengem
OBJECTIUS: La sobreproducció ha portat a buscar alternatives a la conservació dels aliments. Coneixerem la tècnica de la elaboració de
les conserves de verdures i de fruites segons la temporada.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: La Montse i el Josep Maria, mestres conservers, ens ensenyaran les tècniques que fan servir per tal de
confeccionar les conserves, les melmelades i les compotes amb els productes de proximitat que podem trobar a les finques més
properes a casa nostra i que reguen amb l’aigua dels Canals d’Urgell.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Depenen del tipus de fruita se’ls fa col·laborar amb el tractament de la fruita per tal de
confeccionar la melmelada o la compota. Se’ls explica i poden veure en directe com és el procès d’elaboració.
Les melmelades i les compotes són un tipus de conserves on el producte conservant que es fa servir és el sucre. Aquest s’utilitza com a
additiu per aturar o minimitzar que la fruita es faci malbé per culpa dels microorganismes. Se’ls explica que no es pot fer melmelada de
totes les fruites ja que fa falta la pectina per poder dur a terme el procès natural de gelificació. Algunes de les fruites que contenen
pectina natural i que són adequades per fer-ne melmelades i compotes són les pomes, les peres i els cítrics. No passa el mateix amb
altres fruites com per exemple les maduixes. En aquest cas si volem que la melmelada sigui més espessa s’hi ha d’afegir poma o llimona
per tal que tingui la quantitat de pectina necessària per produir-se el procés d’espessiment.
També se’ls explica un altre procès de conservació, molt usat a tot el món. És la pasteurització i que porta el nom del seu descobridor,
Louis Pasteur. És un procès tèrmic que aconsegueix eliminar la presència de tots aquells agents patògens que encara poden quedar a la
fruita i que farien malbé la conserva i que per tant allarga la vida als aliments.

DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: 45’ – 60‘
NÚMERO D’ALUMNES: 20 – 25 alumnes*
PREU DE L’ACTIVITAT: 3,00 €/alumn@

*Hi ha possibilitat d’agafar dos grups a la vegada sempre i quan es compagini amb la visita o una altra activitat.
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ACTIVITAT. Fem un canal?
OBJECTIUS: Descobrir amb la manipulació com es va construir el canal i aprendre i conèixer com baixa l’aigua i com funciona la seva
distribució.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: El grup classe són constructors. Un grup d’enginyers els passa una maqueta que han de copiar. Es
tracta, doncs, de construir una maqueta amb el canal i dibuixar el paisatge que l’envolta per entendre com és la construcció de la
infraestructura i com funciona la circulació de l’aigua per la canalització fins arribar al seu destí final, siguin camps, basses o dipòsits per
arribar a les poblacions i a les nostres cases.
A la maqueta s’hi ha de veure:
•

El riu Segre

•

Els canals amb les séquies i les banquetes

•

La terra de regadiu compresa entre el canal i el riu
◦ Pobles
◦ Camps
◦ Indústries

•

La terra de secà fora del canal

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Aquest taller s’hauria de fer després d’haver fet l’explicació del mapa dels Canals d’Urgell. La
persona que dirigirà el taller ensenya una maqueta de mostra per ensenyar-los com l’han de fer ells.
La maqueta tindrà quatre parts i per tant el grup classe s’ha de dividir en quatre grups. Cada grup serà el responsable d’enllestir la seva
secció de canal, una per cada séquia principal.
Un cop acabades les quatre parts s’enllaçaran formant els Canals d’Urgell.
Es distribuirà el material per cada grup i ells s’hauran de repartir la feina:
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•

Construcció de les canalitzacions principals i les quatre séquies.
◦ Els canals principals amb tubs partits per la meitat de diferents diàmetres segons la zona i l’aigua que ha de portar.
◦ Les séquies amb tubs i palletes segons si són principals o secundàries.

•

Pintar o caracteritzar el riu (amb colors, amb paper d’alumini, amb paper de color blau)

•

Pintar les terres de secà amb els cultius i els colors característics del secà (cereals, guaret, erms)

•

Pintar o caracteritzar les terres de regadiu amb pobles i/o ciutats, indústries, camps de conreu (panís, farratges, arbres
fruiters), basses d’emmagatzematge d’aigua.

•

Pintar o caracteritzar els arbres de les banquetes.

DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: 90’

NÚMERO D’ALUMNES: 20 – 25 alumnes*

PREU DE L’ACTIVITAT: 4,00 €/alumn@

FUNDACIÓ CANALS D’URGELL
Av. Jaume I, núm. 1
25230 Mollerussa

ACTIVITAT. Recorregut per un tram dels Canals d’Urgell
OBJECTIUS:
•

Ambientals:
◦ Conèixer la fauna associada als canals.
◦ Conèixer les plantes més comunes que podem trobar a les banquetes.
◦ Conèixer els principals arbres que podem trobar als canals i al seu entorn.

•

Paisatgístics:
◦ Valorar els arbres de les banquetes com a part del paisatge de la Plana de Lleida.

•

Arquitectònics:
◦ Conèixer els principals elements arquitectònics que trobem en els Canals (salts d’aigua, caselles, ponts de mitja volta, nius de
metralladores...)

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Recorregut per un tram de la banqueta del canal. A concretar el recorregut i la durada entre l’escola i la
Plataforma Canal Viu.
L’activitat la portarà a terme preferentment el Grup Local d’on es faci el recorregut.
Durant el recorregut es treballaran els objectius descrits anteriorment mitjançant unes fitxes que us farà arribar la PCV.

DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: A concretar entre l’escola i la PCV
NÚMERO D’ALUMNES: Els del curs o cicle..
PREU DE L’ACTIVITAT: Gratuïta
QUI FA L’ACTIVITAT: Plataforma Canal Viu
ON ES RESERVA: plataforma@canalviu.cat

FUNDACIÓ CANALS D’URGELL
Av. Jaume I, núm. 1
25230 Mollerussa

ACTIVITAT. Els misteris de l’aigua màgica
OBJECTIUS:
•

Apropar el món de la màgia i l’il·lusionisme als centres com a eina pedagògica tant per als alumnes com per als
educadors.

•

Potenciar la participació activa de tots els infants respectant i compartint les aportacions dels altres.

•

Afavorir el desenvolupament de la personalitat mitjançant l’expressió oral, plàstica, corporal...

•

Estimular la creativitat.

•

Potenciar l’autoestima creant ells mateixos els jocs de màgia i després desenvolupant-los.

•

Incentivar la curiositat i aprendre les propietats de l’aigua mitjançant recursos màgics educatius.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Et proposem un taller de màgia educativa, on parlem de l’aigua i les seves propietats,
recipients, i misteris que envolten aquest element, amb els quals aprendrem a fer jocs de màgia relacionats amb aquest
element i així convertir-nos en aprenents de mag. També sabre que és el cicle de l’aigua i perquè es diu així. Els seus orígens
i perquè és tan important a les nostres vides.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Taller de màgia educativa per treballar de forma prèvia o posterior a l’espectacle
amb els alumnes.
La màgia és una eina molt potent que ens permet captar l’atenció de l’alumne i és aquí quan podem introduir conceptes
científics, matemàtics o la matèria que desitgem. Ensenyarem als nens a fer màgia amb un material que ells s’emportaran a
casa, per continuar la màgia a les seves llars.
DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: 50‘
NÚMERO D’ALUMNES: 50 alumnes
PREU DE L’ACTIVITAT: 5,00 €/alumn@ (preus 2022)
QUI FA L’ACTIVITAT: Òscar de la Torre

FUNDACIÓ CANALS D’URGELL
Av. Jaume I, núm. 1
25230 Mollerussa

ACTIVITAT. Aigua i tecnologia. Passat, Present i futur
OBJECTIUS:Descobrir la infraestructura hidràulica més important que hi ha a Catalunya des del segle XIX i que ha sigut la
responsable de la transformació de la plana de l’Urgell. Conèixer i comparar els canvis que va provocar la construcció dels
Canals al Segle XIX amb els de l’actualitat i veure l’evolució en la gestió de la infraestructura i quina implicació ha tingut i té en
l’economia del territori.
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Visitar l’Espai Permanent de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell amb una visita guiada
efectuada per les guies del Museu. Després de viure i conèixer el procés de construcció del canal i el procés de transformació
del territori, s’explica el projecte de futur i es treballa la visita a través d’un kahoot.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
1. Visita de l’Espai Permanent amb visita guiada per les guies del museu. Es fa un viatge en el temps per anar descobrint
l’abans, el duran i el després del territori amb la construcció dels Canals d’Urgell.
2. Visita de l’Espai Temporal on s’explica la infraestructura dels Canals del segle XX i con funciona el canal a l’actualitat.
3. Visionat de l’audiovisual que explica el projecte de modernització de les i instal·lacions de reg a segle XXI

4. Realització del kahoot.

DURADA APROXIMADA DE L’ACTIVITAT: 90’
NÚMERO D’ALUMNES: 20 – 25 alumnes
PREU DE L’ACTIVITAT: 3,00 €/alumne
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