MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES
ESTADA 1 H

TARDE

MATÍ

1er DIA

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

1

El Riu Ebre. Vaixell
Projecció del Power Point:
El riu Ebre.
Detallada informació previa a l’excursió per saber interpretar, identificar i
reconèixer la flora, fauna i els
aprofitaments humans del 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.
Observació de l’Illa de Buda, Sant Antoni i la llacuna del Garxal.

2

2on DIA
Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan:
El poble, la Plaça Major, Centre Picasso, Ecomuseu dels Ports, Lo parot
(olivera milenaria), el Convent de
Sant Salvador...moltes són les possibilitats de visita que ofereix un poble
immers al mig del P. N. dels Ports
entre la montanya de Santa Bàrbara i
Roques Benet. Recórrerem els seus
estrets carrers i veurem el paisatge
que l’envolta creant un espectacle
d’arquitectura i natura.

4

Via Verda en bicicleta
Antiga vía de tren que ressegueix el
riu Canaletes, afluent del riu Ebre;
atravesarem tunels, viaductes, i
boscos de pins i àrees de descans ha3

bilitades a les antigues estacions. El
recorregut és sumament agradable,
ja que durant tot el tram de l’excursió
anirem descendent.
L’autobús recull al grup al fnal de l’etapa que es decideix segons les
característiques dels participants.

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.

3er DIA
Ecomuseu
Projecció del vídeo:
El delta de l’Ebre i el Parc Natural.
Visita a l’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 necesaris per una completa
visió del Delta de l’Ebre.

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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