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Migratoebre, 
per un riu ple de vida



• Explica els quatre punts principals del cicle de l’aigua. • Fixat en el mapa i anota quatre dels noms de les diverses 

 comunitats autònomes per on passa el riu Ebre.

EL CICLE DE L’AIGUA I EL CURS DEL RIU EBRE 
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Noms Comunitats Autònomes



• Escriu el nom de les comarques per on passa el riu en el 

  seu curs baix, indica on es troba la teva població i apunta al mapa 

  el seu nom. 

  

  Després, anota als punts del mapa els noms següents: 

  desembocadura, Assut de Xerta-Tivenys, central hidroelèctrica 
   de Flix , embassament Riba-Roja i central nuclear d’Ascó. 

  Quin es troba més a prop de la teva població.

 • Has estat alguna vegada en un altre poble per on passi 

   l’Ebre? Si / No

   A quin?

   Quines semblances i diferències tenia amb el teu poble? 

   Explica-les.
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Comarques



• Tu tens cura del teu entorn? Si / No

1. Com et rentes?

 a) Dutxa.

 b) Banyera.

 c) Primer em dutxo i després em fico a la banyera per a jugar.

2. A casa, quan fregiu, què feu després amb l’oli?

 a) El tirem a la pica de l’aigua.

 b) El guardem per a reutilitzar-lo.

 c) El portem a un contenidor especial

• Saps si l'aigua que utilitzeu a casa va a parar al riu Ebre?

• En aquest dibuix veuràs diversos elements que tenen relació amb 

  tres problemes ambientals que afecten l’Ebre, encercla'ls. 

• Quin objectiu té el projecte Life Migratoebre? Menciona les dos

  intervencions més importants que vol dur a terme. 

  

PROTEGIR EL RIU I EL SEU ENTORN
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ELS PEIXOS DEL RIU EBRE

• Fica el nom de cada espècie de peix migrador baix del seu dibuix. 

  En coneixies algun? 

• Tria un dels quatre peixos que hem comentat més extensament. 

  Fes-ne una descripció:

  Com és físicament?

 On viu?

 Quina característica t’ha cridat més l’atenció d’aquest 

 peix?

• Hem explicat que els animals vertebrats poden ser mamífers, 

  peixos, ocells, amfibis i rèptils. 

  Fica un exemple de cadascun d’ells al curs baix de l’Ebre.

• Com s’ho fan els peixos per a poder respirar dintre de l’aigua? 

  Emplena els buits amb les següents paraules per a descobrir-ho.

  Paraules: aigua, oxigen, boca, brànquies, sang.

  L’                    està formada per hidrogen i oxigen. Els peixos  

  capten l’                  que conté. L’aigua entra per la                       

  i les                      filtren l’oxigen, que passa a la                 .   

  La resta surt per les brànquies.
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