MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES
ESTADA 1 C

MATÍ

1er DIA

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

2

Ecomuseu
Navegar en pontones:
Pels tranquils canals navegarem en
pontones, transport típic de Delta
TARDE

que s’utilitza per llocs de poca pro1

funditat, es desplacen amb una
“perxa”, un llarg pal que es clava al
fang del fons de l’aigua.
L’activitat és molt engrescadora i divertida, desplaçar-se pels singulars
canals és una experiència sense dificultat, original, diferent i inoblidable.

NIT

Gincama

3
4

2on DIA
El Riu Ebre: Bicicleta i Vaixell
Sortida en bicicleta:
Itinerari per camins rurals i carrils
bici fins a la zona de Riumar.
Viatge a la desembocadura en
vaixell:
El riu ofereix la posssibilitatd de
navegar pels seus últims Kms. El riu
Ebre és l’únic riu navegable de tota la
costa mediterrània de la Península.

3er DIA
Ecomuseu
Ecomuseu,el Delta en miniatura:
Divertides proves per descobrir els
ecosistemes representats a l’ecomuseu: Eco boig, Els exploradors, la
5

El Riu Ebre
Itinerari Interpretatiu del Garxal i
el riu Ebre en bicicleta.
Els participants aprofitaran l’ocasió
per explorar un entorn natural de
gran valor i amb l’ajuda dels prismàtics identificar els ocells.
L’observatori de la desembocadura
ens permet gaudir d’un paisatge únic
de les illes de Buda i Sant Antoni.
Una passejada en bicicleta pel
voltant de la llacuna.
Arribada a Riumar i reconeixement
de l’ecosistema dunar de la platja.
Segons l’época de l’any bany al mar.
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 juguen i s’ho passen bé!
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Descoberta, Gimcana...etc.
S’organitza segons el nivell dels
alumnes.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola

ESTADA 1 C
DELTA DE L’EBRE

4

5

3

2

1

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE
Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

