
 

DESCOBERTA DE L’AIGUAMOLL  

Descripció breu de l’activitat 
Programa d’educació ambiental, experimentador, centrat en l’espai protegit de 

l’Aiguamoll de Molins de Rei, on es podran estudiar les espècies animals i vegetals 

presents, les xarxes tròfiques i altres interrelacions que s’estableixen entre elles, 

alhora que es posa en valor la importància d’aquest espai per a l’ecosistema del riu 

Llobregat. 

Qui la pot demanar 
Els centres públics i concertats de Catalunya 

Destinataris 
Infants i joves de 5è de primària fins a 2n de batxillerat 

Data de l’activitat 
Entre els mesos de setembre i juny 

Lloc 
Aiguamoll de Molins de Rei 

Preparació/requisits 
És aconsellable fer-ne una preparació prèvia a classe i portar prismàtics. 

Import 
La sol·licitud d’aquesta activitat comporta un cost per al sol·licitant determinat pel 

tipus d’activitat contractada. 

 

Descripció 

L’Aiguamoll de Molins de Rei ha estat un exemple d’actuació de regeneració d’un 

espai fluvial, d’un entorn amb baixa qualitat ambiental com és el tram final del riu 

Llobregat. La voluntat municipal és millorar la consciència del valor natural que 

representa i posar en valor les potencialitats de l’espai com a eina d’educació 

ambiental. Tot i que els ocells són el grup més característic i conegut, en les 

activitats també es treballen la resta de grups animals (mamífers, amfibis, rèptils i 

peixos) i les relacions que ells mateixos estableixen amb el seu entorn. Això es fa a 

través de diversos mètodes d’estudi, com són els censos visuals, els acústics o 

l’anellat científic d’ocells. 

Objectius 

1- Fer un recull científic de dades al camp, observar i estudiar de forma 

experimentadora i en directe els diferents aspectes de la biologia i 

adaptacions dels animals per viure en aquest tipus de medi 

2- Promoure l’aprenentatge i la capacitat d’observació de l’alumnat mitjançant 

la identificació visual i/o acústica dels animals d’aquest espai 

3- Promoure l’esperit de respecte i conservació vers el medi natural que ens 

envolta 

4- Estudiar la problemàtica de les espècies exòtiques i els efectes que tenen 

sobre el medi 

 

Informació 

Regidoria d’Educació (educacio@molinsderei.cat). Tel. 93 680 33 40 

mailto:educacio@molinsderei.cat

