
QUAN TOT DESAPAREIX 
Expressar la força de l’aigua a través del cos

ACTIVITAT EDUCATIVA

OBJECTIUS

• Prendre consciència de la força de l’aigua i les 
emocions que pot generar.
• Conèixer i utilitzar el cos com a eina d’expressió 
i comunicació.
• Conèixer què va passar amb la riuada de 
l’Espluga de Francolí, com a desastre natural 
proper al territori causat per l’emergència 
climàtica.
• Experimentar amb el propi cos una de les 
conseqüències del canvi climàtic, i entendre els 
canvis que genera a l’entorn.

DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
1,5 hores

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
Educació Primària.

Número de participants per grup
Grup-classe segons la normativa vigent.

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per alumne

El 22 d’octubre del 2019 a l’Espluga de Francolí, hi va haver una gran riuada que va sorprendre a tot 
el poble i es va endur tot el que va trobar per davant, fins i tot la vida de sis persones. En aquesta ac-
tivitat volem transmetre amb aquest exemple l’impacte que pot arribar a tenir l’aigua en un context 
d’emergència climàtica. A partir de l’aigua com a metàfora de les emocions i sentint que també som 
aquest element, amb la improvisació corporal guiada per una ballarina professional, explorarem els 
diferents moviments, intensitats i sons que ens suggereix. Acabarem creant una coreografia de dansa 
amb la qual expressar la força d’aquest element tan preuat. 
En l’expressió corporal improvisada no hi ha una manera correcta de fer-ho. Farem servir el moviment 
del cos com a eina comunicativa i expressiva, i per tant, no és necesari saber ballar per participar-hi.
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

SALUT I BENESTAR: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a 
totes les edats. 
• Comprendre que la salut és un estat complet de benestar físic, mental i social. Per tant, 
no és només l’absència de la malaltia sinó també el fet de sentir-nos a gust i en equilibri 
amb nosaltres mateixos i el nostre entorn.

AIGUA NETA I SANEJAMENT: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió 
sostenible i el sanejament per a tothom. 
• Considerar que l’aigua és una condició fonamental de la vida i comprendre la importància 
de la qualitat i la quantitat de l’aigua.
• Entendre que l’aigua forma part de diferents interrelacions i sistemes complexos a escala 

mundial.
•  Ser capaç de sentir-se responsable de l’ús que fa de l’aigua.

EDUCACIÓ DE QUALITAT: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat 
i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 
• Comprendre la importància de la cultura per aconseguir la sostenibilitat.
• Ser capaç de comprometre’s personalment amb l’educació per a la sostenibilitat i el 
desenvolupament.

• Ser capaç d’aprofitar totes les oportunitats que li ha brindat l’educació al llarg de la vida i aplicar els 
coneixements adquirits a les situacions quotidianes per promoure el desenvolupament sostenible.

ACCIÓ CLIMÀTICA: Conscienciar de l’emergència climàtica i de la importància de 
cada acció individual i col·lectiva per avançar cap a un món més sostenible
• Comprendre que l’emergència climàtica és un repte que implica a tothom i cada acció 
que puguem fer és determinant per avançar cap a un món més sostenible.

COMPETÈNCIES REFERENTS A L’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (EDS) 

• Competència de pensament sistèmic.                   
• Competència d’anticipació.
• Competència estratègica.                                                      
• Competència de col·laboració.

• Competència de pensament crític.                                       
• Competència d’autoconsciència.
• Competència integrada en la resolució de 
problemes.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CONTINGUTS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT DE 
CONEIXEMENT DEL MEDI
Dimensió món actual
COMPETÈNCIA 4: Analitzar paisatges i ecosiste-
mes tenint en compte els factors socials i naturals 
que els configuren, per valorar les actuacions que 
els afecten.

Dimensió salut i equilibri personal
COMPETÈNCIA 7: Prendre consciència del propi 
cos, de les emocions i sentiments propis i aliens, 
per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la 
convivència. 

Continguts clau:
• El patrimoni natural: passat, present i futurs 
dels espais naturals.
• La gestió ambiental: gestió i ús responsable de 
l’aigua.
• L’adaptació de les persones i les societats a 
l’entorn.
• Els elements naturals i antròpics d’un paisatge.
• Els fenòmens naturals i els riscos ambientals.
• La regulació d’emocions i sentiments propis.
• L’empatia, l’assertivitat i la gestió de les relacions 
grupals.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT AR-
TÍSTIC
Dimensió percepció, comprensió i valoració
COMPETÈNCIA 2: Utilitzar elements bàsics dels 
llenguatges visual, corporal i musical i estratègies 
per comprendre i apreciar les produccions artísti-
ques.
COMPETÈNCIA 4. Comprendre i valorar ele-
ments significatius de la contemporaneïtat artísti-
ca.

Dimensió interpretació i producció
COMPETÈNCIA 7. Emprar els elements i recur-
sos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, 
interpretar i comunicar-se.
Dimensió imaginació i creativitat

COMPETÈNCIA 8:  Improvisar i crear amb els 
elements i recursos bàsics dels diferents llenguat-
ges artístics.
COMPETÈNCIA 9: Dissenyar i dur a terme 
projectes i produccions artístiques multidisci-
plinàries.

Continguts clau:
• Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per 
les produccions
artístiques pròpies i dels altres.
• El moviment del cos i les seves possibilitats 
comunicatives.
• Produccions artístiques corporals.
• Expressió d’emocions, experiències i desitjos.
• Imaginació i creativitat en l’expressió i comuni-
cació artístiques.
• Combinació de diferents elements del llenguat-
ge
(visual, musical i escènic) en les creacions artísti-
ques.
• Interpretació individual i col·lectiva musical i 
corporal.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT DE 
L’EDUCACIÓ FÍSICA
Dimensió activitat física
COMPETÈNCIA 2: Prendre consciència dels 
límits i les possibilitats del propi cos en la realit-
zació d’activitats físiques.
Dimensió expressió i comunicació corporal
COMPETÈNCIA 5:  Comunicar vivències, emo-
cions i idees utilitzant els recursos expressius del 
propi cos.
COMPETÈNCIA 6: Prendre part en activitats 
col·lectives d’expressió i comunicació corporal 
per afavorir la relació amb els altres.

Continguts clau:
• Consciència i control del cos.
• Orientació espaciotemporal.
• Resolució de situacions motrius.
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• Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de 
l’activitat física.
• Esforç i superació.
• Cooperació i respecte.
• Elements i tècniques de l’expressió i la comuni-
cació corporal.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT DE 
L’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
Dimensió d’autoconcepte
COMPETÈNCIA 2. Adquirir confiança i seguretat 
en un mateix.
Dimensió de creació i realització de projectes 
personals i col·lectius
COMPETÈNCIA 4. Implicar-se activament en la 
realització de projectes col·lectius.

Continguts clau:
• Autoconeixement i autoestima.
• Prejudicis i estereotips.
• Autoavaluació.
• Imaginació i creativitat.
• Pensament crític i creatiu.
• Responsabilitat.
• Sentiments i principis morals i actituds ètiques: 
cooperació, solidaritat, altruisme, compromís…


