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patrocina:

Amposta, pont vora l’Ebre i la Mediterrània.

Fitxes de l’alumne – 4rt, 5è i 6è de primàriaLocalització 

Com es diu la ciutat on et trobes?
______________________________________

Quan creus que fa que existeix?
______________________________________

Quants habitants creus que té?
______________________________________

Abans de realitzar la visita, escriu el nom dels edi-
fi cis més rellevants que coneixes de la teva ciutat.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

En el plànol que veus a continuació, marca el recorre-
gut i escriu el nom dels edifi cis que t‛aniran explicant.



2

patrocina:

Amposta, pont vora l’Ebre i la Mediterrània.

Fitxes de l’alumne – 4rt, 5è i 6è de primàriaEl patrimoni de la ciutat
Museu de les Terres de l’Ebre i Mercat

MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE

Observa la façana del Museu, creus que és igual a 
la majoria de façanes de la ciutat? Nombra algunes 
diferències.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

EL MERCAT

Com es deia la zona on es va construir el mercat?
____________________________________
Tot seguit escriu el nom de l‛arquitecte i l‛ant de la 
seva construcció.
____________________________________
____________________________________

Després de les explicacions del guia-monitor, encer-
cla les coses que es poden i es podien fer al mercat, 
tan ara com abans.

Comprar   nadar   xerrar

  reunir-te amb els amics

jugar a bitlles    fer el dinar   
 

 anar en globus  vendre menjar

Aquest edifi ci sempre ha estat museu? Si no és així 
que fou primer?
______________________________________
______________________________________

Després d‛escoltar les explicacions del guia-moni-
tor, escriu l‛any de construcció i l‛arquitecte.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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patrocina:

Amposta, pont vora l’Ebre i la Mediterrània.

Fitxes de l’alumne – 4rt, 5è i 6è de primàriaEl patrimoni de la ciutat
Castell i Pont penjant

EL CASTELL

Tot seguit veiem les restes d‛un castell; però aquest 
s‛observa d‛una manera diferent. Com el veiem, mi-
rant al terra o cap al cel, perquè?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Uneix els conceptes de les dos columnes fent co-
rrespondre l‛època i l‛any.

Època Iber     segle XIV

Època Andalusina    segle XI

Època Cristiana               segle V a.C

Època Contemporània           segle XX

EL PONT PENJANT

En l‛espai que tens a sota, dibuixa el pont penjant

Quin any es va construir i qui fou l‛arquitecte?
______________________________________

Què va suposar la construcció del pont penjant per 
a la ciutat i per al territori en general?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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patrocina:

Amposta, pont vora l’Ebre i la Mediterrània.

Fitxes de l’alumne – 4rt, 5è i 6è de primàriaEl patrimoni de la ciutat
La xarxa de reg i la façana fl uvial

Quin canal passa per la ciutat? On es forma?
______________________________________

Creus que ha estat important la xarxa de reg per al 
territori? Explica el perquè.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Observa les imatges que tens a continuació sobre la  
façana fl uvial. Aquesta ha canviat molt d‛abans a  ara. 
Observa-les bè i marca les diferències.

(insertar dos fotografi es de la façana fl uvial abans i 
ara)
(també deixar dos columnes en ratlles per descriure)


