
 
 

1 
 

LA FEMOSA 
 

 Àmbits: Coneixement del medi. 
 Nivell educatiu: A partir de Cicle Mitjà de Primària. 
 Horari: Matí: De 9:30 a 12:30. Tarda: De 15:30 a 19:00. 
 Calendari: Es pot realitzar al llarg de tot el curs escolar. 
 Durada: Mínim de 3 hores.  
 Material complementari: Disposem d’uns plafons que descriuen les 

característiques del riu La Femosa i d’un blog a través del qual els alumnes 
poden respondre uns enigmes que es resoldran durant el itinerari. També 
disposem de quaderns de camp per cada Cicle.  

 Tipus d’activitat: Itinerari.  
 

 Descripció de l’activitat: Descobrim la història, les característiques i la 
importància d’aquest torrent que passa pel Sud de Juneda a través de tres parts 
ben diferenciades. En primer lloc fem una descoberta del Molí de Baix, un dels 
molins que van funcionar gràcies a la força de l’aigua del riu durant el segle 
passat. En segon lloc, farem un recorregut a peu pel marge dret de la Femosa 
per entendre la seva biodiversitat a través de l’observació i resoldrem els 
enigmes prèviament formulats a la realització del itinerari. I finalment, 
arribarem a un camp de pomeres i el regarem amb les aigües de La Femosa 
fent servir la tècnica més comuna de la zona de regadiu de Les Garrigues: el reg 
per inundació.  

 

 Objectius: 
o Estudiar i conèixer l’evolució del riu La Femosa i les seves diferents funcions 

al llarg d’aquesta. 
o Relacionar i identificar els aspectes que determinen les característiques 

d’un riu com La Femosa en el passat i en l’actualitat. 
o Descobrir, de forma autònoma i treballant en equip, el riu de La Femosa. 
o Conèixer el funcionament i la importància dels molins fariners que 

funcionàvem amb la força de l’aigua de La Femosa.  
o Els tipus de reg de la comarca. 
o Conèixer les característiques més comunes del paisatge de la comarca. 

 
 

 Competències específiques:  
o Àmbit de Coneixement del Medi (Dimensió món actual): 

Competència 2.  Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels 
canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la 
societat en què vivim.  
Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del 
territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-
s’hi.  
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 Continguts: 
o Situació geogràfica. 
o Evolució i importància de La Femosa per al poble de Juneda. 
o Característiques i funcionament dels molins fariners. 
o Conreus de la comarca de Les Garrigues. 
o Tipus de reg de la comarca. 

 

 Lligams i connexions amb altres tallers: 
o La Femosa és un itinerari que ens permet fixar-nos amb detall amb una 

part del PAISATGE de la comarca. 
o A través de la descoberta del Molí de Baix podem tractar aspectes del 

FORN. 
o Una de les causes que ha provocat la contaminació de les aigües de La 

Femosa és l’enorme quantitat de granges de la comarca. Podem tractar 
aspectes del taller de GRANJA. 

 


