MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES
ESTADA 1 G

MATÍ

1er DIA

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

2

Canoa a Migjorn
Navegar en canoes per Migjorn.
El tram té una llargada de tres Km,
delimita l’Illa de Buda i està vorejat
TARDE

per densos canyissars i altíssims eu1

caliptus. Les aigües calmades i
l’escassa profunditat propicien l’èxit
de l’activitat, el divertiment de tots
els participants, i la garantia de seguretat. Gaudireu d’una perspectiva
diferent del paisatge i de la singulari-

3

2on DIA
La caseta de Rafielo i l’arròs
Power point i quadern: L’arròs, un
conreu sostenible.
La finca té una superfície de 2 Ha
d’arrossars, delimitada per camins
rurals molts tranquils .
Disposa d’una nau de 100 m2 amb
moltes finestres.
Activitat lúdica, participativa, manipulativa i experimental, amb una bona
dosi didàctica per gaudir i valorar la
importància de mantenir una agricultura sostenible.

4

El Riu Ebre
Viatge a la desembocadura en
vaixell:
Navegar pel riu Ebre és una possibilitat única en tota la costa mediterrània de la Península Ibèrica.
Els participants aprofitaran l’ocasió
per explorar un entorn natural de
gran valor i amb l’ajuda dels prismàtics identificar els ocells.
Rebran detallada informació per
saber interpretar, identificar i reconèixer la flora, fauna i els aprofitaments humans del riu Ebre.

tat d’un espai únic en tota la costa.

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 jugue i s’ho passen bé!
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3er DIA
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,Exposició
permanent, aquari, barraca museu
de l’arròs i arts de pesca, el llaüt, sala
d’audiovisuals... tots els elements per
una completa informació del Delta.
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