MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES
ESTADA 1 I
1er DIA

2on DIA
Tortosa, la ciutat de les tres cultures
Tortosa: Capital del Baix Ebre,
poblada pels ilercavons, romans,
musulmans i conquerida per Ramon

MATÍ

Berenguer IV l’any 1148.
Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre
Arribada a l’Alberg i assignació
d’habitacions.

2

El recorregut de la visita es realitza
pels estrets carrers del barri jueu, el

5

més antic de Catalunya, la catedral,
el castell i les muralles per acabar al

TARDE

costat del riu Ebre.

1

Ruta de les llacunes en biciccleta
Casa de Fusta:
Museu dedicat a les llacunes, petita
col.lecció ornitològica.
Itinerari en bicicleta per La ruta de
les llacunes circularem per camins
rurals i carrils exclusius de bicicleta
que ens aproparan a miradors
faunístics estrategicament situats per
l’observació d’ocells.
Les llacunes del PNDE acullen a una
immensa varietat d’aus: flamencs,
martinets blancs, gavines, ànecs...etc.
Extenses àrees de vegetació hidròfila,
típica de les zones humides.

NIT

Gincama

3
4

L’Assud i les coves de Benifallet
L’Assut de Xerta /Tivenys: Construït
pels àrabs l’any i reconstruït 1.746
per Carles III, és el puny d’inici dels
Canals de reg del Delta.
Les coves Meravelles de Benifallet:
Situades a la Serra de Cardó formen
un conjunt espeològic de sis coves,
estan obertes al públic la Cova del
Dos i la Cova Meravelles que van ser
descobertes l’any 1.968; de gran
bellesa sorprenen per les magnífiques estalactites i estalagmites, les
impressionants columnes, macarrons
i estalagmites excèntriques.
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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3er DIA
El Riu Ebre. Vaixell
Projecció del Power Point i
Quadern didàctic : 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:
El riu ofereix la posssibilitatd de
navegar pels seus últims Kms. És
l’únic riu navegable de tota la costa
mediterrània de la Península.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola
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