MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES
ESTADA 1 J
1er DIA

2on DIA
Món Natura en bicicleta
Centre d’Educació Ambiental situat

3er DIA
Tallers

a les antigues salines de Sant Antoni,
entre la llacuna de la Tancada i la
MATÍ

Badia dels Alfacs. El centre inclou reTrasllat des de l’Escola.
Arribada a l’Alberg i assignació
d’habitacions.

3

cursos com espai museogràfic, aules,
miradors arts de pesca i unes salines

5

funcionals a petita escala, zona de
passeig per al’observació d’ocells. Les

TARDE

edificacions han estat restaurades.

1
2

Ecomuseu i riu Ebre
Power Point i material didàctic:
Delta de l’Ebre i el Parc Natural.
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.
Viatge a la desembocadura en
vaixell: El riu ofereix la possibilitat
de navegar pels seus últims Kms.
El riu Ebre és l’únic riu navegable de
tota la costa mediterrània de la
Península.

NIT

Gincama

4

Ruta de les llacunes en bicicleta
La ruta de les llacunes:
Itinerari en bici per descobrir l’immensitat de les àrees protegides del
Parc Natural i comprovar que és
factible la convivència dels espais
naturals i els aprofitaments humans.
Observació e identificació de la flora i
fauna.
Visita a la Casa de Fusta :
Antic refugi de caçadors, transformat
en museu interactiu de les llacunes.
Petita col·lecció ornotològica.

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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Taller d’estels:
Un estel de fàcil elaboració per emportarse com a record de la seva estada al
Delta de l’Ebre.
Objectius:
Estimular l’afició a les manualitats.
Fomentar activitats de cooperació entre
els companys.
Descobrir la capacitat de creació de la
que són capaços.
Construir un objecte que pot volar amb la
manipulació de materials molt senzills.
Comprovar la força i direcció del vent.

Trasllat fins a l’Escola.

ESTADA 1 J
DELTA DE L’EBRE
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