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INFORMACIÓ PROFESSORAT 
 
Des d’antic, l’Onyar ha estat utilitzat com a frontera natural i com a complement de la muralla. 
Però també ha estat lloc de pas, de bany, de rentar la roba, d’abeurar el bestiar, de pescar, 
d’aparcar tartanes, de passejar gossos... Amb el temps ha esdevingut el riu més urbà de la ciutat, 
tant és així que la seva imatge, combinada amb les cases que el ressegueixen i les siluetes dels 
campanars retallades al cel, n’és una de les millors estampes. També ha estat protagonista 
d’episodis d’inundacions memorables. En aquest itinerari, remuntarem l’Onyar des del pont de la 
Font del Rei fins a la Creueta, amb l’afany de descobrir els valors naturals que s’hi poden trobar, la 
vida que dóna i la vida que aprofita, i també ens fixarem en algunes intervencions i activitats dutes 
a terme al seu entorn. 
 
L’itinerari pot ser autoguiat o acompanyat per un monitor. 
 
Per fer-lo, tant si és autoguiat com conduït per un monitor, el mestre disposa del llibret Remuntant 
l’Onyar, amb tota la informació sobre aquest espai de la ciutat, i d’aquestes pautes que us 
descrivim tot seguit per donar suport als alumnes a l’hora de preparar-los per fer l’itinerari i de fer 
les fitxes.  
 
 
OBJECTIUS: 
 
• Descobrir l’Onyar, el riu més lligat a la història i a l’evolució de la ciutat. 
 
• Conèixer la intervenció de l’home a les seves ribes i en el seu llit. 
 
• Descobrir aquest espai natural que forma part del nucli urbà. 
 
• Conèixer les diferents espècies animals i vegetals que hi viuen ja sigui durant tot l’any o , en el 
cas de les aus, en èpoques de migració i nidificació. 
 
• Fomentar l’interès i el respecte envers els espais verds de la ciutat i valorar-los com a riquesa i 
patrimoni col·lectiu. 
 
GUIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
El guió que us presentem és orientatiu i cada mestre pot adaptar-lo als seus interessos i als 
interessos dels alumnes. 
 
 
• Abans de l’itinerari: 
 
- Amb la finalitat de conèixer el lloc on farem el recorregut us proposem treballar prèviament sobre 
plànol: 
 
∗ En un mapa topogràfic de la zona intenteu situar tot el recorregut del riu Onyar des que neix a 
Brunyola fins que desemboca al Ter.  
∗ En un plànol del municipi de Girona, situar el recorregut del riu Onyar dins el municipi i senyalar 
el tram en el qual farem l’itinerari. Fitxa núm. 1 
∗ Observar el plànol de l’itinerari que farem. Distingir els tres trams del recorregut i comentar 
algunes de les observacions que podrem fer. Fitxa núm.2  
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- Aprendre a reconèixer tres espècies d’ocells que en el nostre recorregut són molt abundants 
durant la primavera, l’estiu i fins la tardor: l’oreneta vulgar, l’oreneta cuablanca i el falciot  negre 
(fitxa núm. 3). 
 
- Per tal de plantejar-nos una mica què sabem del riu Onyar podem intentar contestar les 
preguntes de la fitxa núm. 4. De tot allò que no hàgim pogut contestar, en podrem trobar 
informació durant l’itinerari que farem. 
 
 
• Durant l’itinerari: 
 
∗ Us suggerim que durant la passejada porteu màquina de fotos.  
 
∗ Omplir una fitxa de registre amb les observacions fetes a cada un dels trams de l’itinerari: tram 
urbà, tram de transició i meandre (fitxes núm. 5,6 i 7). Aquest exercici ens permetrà constatar que 
a mesura que deixem la part urbana va augmentant la quantitat i la diversitat d’espècies. A partir 
de les observacions realitzades intentem  arribar a algunes conclusions. Les preguntes de la fitxa 
núm. 8 ens poden servir d’ajuda. 
 
∗ Estudi dels invertebrats aquàtics. L’estudi d’aquests animals ens pot ajudar a saber quina 
qualitat tenen les aigües del riu Onyar. Fitxa núm. 9. 
 
∗ Calculem el cabal d’aigua del riu Onyar. A l’alçada de la passera que hi ha on comença la part 
canalitzada del riu, dedicarem la nostra atenció al càlcul del cabal (fitxa núm. 10 ). 
 
 
• Després de l’itinerari: 
 
* Us proposem fer una posada en comú de les observacions realitzades i fer una exposició amb 
les vostres pròpies imatges. Això us permetrà fer un estudi molt més detallat i haver de concretar i 
acabar el treball que s’ha dut a terme.  
 
 
 


