MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES
ESTADA 1 D

MATÍ

1er DIA

Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre
Arribada a l’Alberg i assignació
d’habitacions.

2

Vela a la Badia dels Alfacs
La Badia dels Alfacs és el lloc idoni
per a la pràctica d’esport nàutics. Els
participants s’inicien en el món de la
TARDE

navegació a vela, gràcies a les no1

cions bàsiques i detallades que el
monitor els dona. En cada embarcació els 6/8 alumnes van acompany-

3

2on DIA
Ecomuseu
Ecomuseu:
Delta de l’Ebre i el Parc Natural.
Interpretació i representació de l’espai, els alumnes utilizaran i reproduiran mapes per situar-se.
Recreació dels ecosistemes deltàics.
Exposició permanent, aquari, barraca
museu de l’arròs i arts de pesca tradicional, el llaüt (típica embarcació fluvial), sala d’audiovisuals... tots els
elements necessaris per una completa introducció al Delta de l’Ebre.

3er DIA
Illa de Gràcia en bicicleta
Bicicleta a l’Illa de Gràcia:
Creuar el riu pel pont “Lo passador” .

4

Riu Ebre en vaixell
Viatge en vaixell a la desembocadura del riu Ebre:
Sortida des de Deltebre fins al mar ,
un recorregut de 15 Km per descobrir la desembocadura del riu més
cabalós de la Península ,els últims
sediments dipositats al mar i com
s’està formant la nova llacuna del
Garxal.

ats per un expert patró que controla
les maniobres. Podran gaudir d’una
experiència diferent i única.

Taller de nusos mariners.

NIT

Gincama

Jocs tradicionals

Conjunt de jocs i proves per sorprendre i divertir.
El joc i la diversió utilitzat com a recurs didàctic on les experiències viscudes durant l’estada faciliten l’aprenentatge i estimulen la
sensibilitat envers els animals, les plantes i la natura.

Posen en acció a tot el grup amb objectes rudimentaris (una pedra, una
corda, un mocador...) que desperten als alumnes un entusiasme sorprenent..Els jocs afavoreixen la psicomotricitat, l’agilitat, la cooperació, el
canvi de rols...
La participació guanya a la competència , tots juguen i s’ho passen bé!
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Avançarem per l’estreta franja de
bosc de ribera, els canyissars, conreus d’horta i arrossars.
La tranquil·litat del camí ens permet
l’observació d’ocells.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola
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