MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES
ESTADA 1 F

TARDE

MATÍ

1er DIA

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

1

Ecomuseu
Projecció del Power Point i
Quadern didàctic:
Delta de l’Ebre i el Parc Natural.
Interpretació i representació de l’espai, els alumnes utilizaran i reproduiran mapes per situar-se.
Ecomuseu:
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.

NIT

Gincama

2

3

2on DIA
La Punta del Fangar en bicicleta
Power point : La platja i les dunes.
Característiques físiques de les platges i la sorra. La vegetació halòfila i
psamòfila, típiques dels sòls salins i
sorrencs. Fauna. Pesca al mar.
Sortida en bicicleta:
Recorregut de 10 km fins a la platja
de la Marquesa. Els participants
aprendran a complir amb les normes
de circulació viària i gaudiran d’un
trajecte per camins agrícoles i
itineraris exclusius de bici.

3er DIA
El riu Ebre
Viatge en vaixell pel riu:
El riu ofereix la possibilitat de navegar pels seus últims Kms. És lúnic riu
navegable de tota la costa mediterrà4

Platja de la Marquesa
A la platja recollida d’organismes i
identificació, anotar les dades proporcionades per l’observació directa
al camp.
Comprovar la fragilitat del delta, l’efecte de les onades i la evident regressió de la línia de costa per la
manca d’aportació de sediments del
riu.
Les platges del Delta de l’Ebre de
poca profunditat i aigües càlides són
ideals per banyar-se.

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 juguem i s’ho passen bé!
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nia de la Península.Els participants
aprofitaran l’ocasió per explorar un
entorn natural de gran valor i l’ajuda
dels prismàtics identificar els ocells.
Recorregut de 15 Km.
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