
Fitxes de l’alumne – Cicle mitjà de primària 1
Amposta, pont vora l’Ebre i la Mediterrània.

  Visita Guiada

Quina funció tenia abans aquest edifi ci?
_________________________________________

La façana del Museu de les Terres de l‛Ebre, és com la 
de casa teva?
_________________________________________

Escriu alguns elements que trobes a la façana del mu-
seu.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Quina funció té un museu?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Quin és el conreu més important del delta de l‛Ebre?
________________________________________
________________________________________

Per què creus que s‛inunden els camps d‛arròs?

  Perque hi ha massa aigua al riu

  Perque als pagesos del delta els    
  agrada treballar amb aigua.

  Perque l‛arròs necessita aigua per   
   a créixer

   Perque no pot haver tanta aigua al    
  mar

Quina era la casa típica del delta?
________________________________________

El Museu de les Terres de l’Ebre



Fitxes de l’alumne – Cicle mitjà de primària 2
Amposta, pont vora l’Ebre i la Mediterrània.

  Visita Guiada
El Castell d‛Amposta

El lloc on es troba el castell, és la part nova 
d‛Amposta o el centre històric?
______________________________________

Quan has arribat al recinte del castell has vist un 
castell? Per què?
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Assenyala quines cultures van viure al castell 
d‛Amposta

   els ibers
  

   els egipcis
  

   els musulmans
  

   els cristians

El Castell es va construir amb totxanes i ciment o 
amb pedres treballades?
______________________________________

Descriu les següents paraules:

Fossat:
______________________________________
______________________________________

Pas de ronda:
______________________________________
______________________________________

Sitja:
______________________________________
______________________________________

Carreu:
______________________________________
______________________________________



Fitxes de l’alumne – Cicle mitjà de primària 3
Amposta, pont vora l’Ebre i la Mediterrània.

  Visita Guiada

El Castell d‛Amposta

Esbrina quins d‛aquests personatges vivien al Castell d‛Amposta.



Fitxes de l’alumne – Cicle mitjà de primària 4
Amposta, pont vora l’Ebre i la Mediterrània.

  Visita GuiadaEl Pont Penjant

Amb quin material està construit el pont penjant?
________________________________________

Per què es diu pont penjant?
________________________________________

Quantes pilastres té el pont?
________________________________________

Abans d‛inaugurar el pont, per què van fer passar 44 
carros?
________________________________________

________________________________________

Quins canvis va provocar la construcció del pont?
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Ressegueix el números per ordre i veuràs una fi gura.

Què és?__________________________________


