MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 2 DIES
4.-AIGUA DOLÇA, AIGUA SALADA

TARDE

MATÍ

1er DIA

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

1

El mar, el riu i les llacunes
Un poble mariner de gust salat!
Pujada a la muntanya del Mirador de
la Guardiola de Sant Carles de la
Ràpita. Espectacular visió del Delta on
el mar és protagonista, l’aigua salada
envolta tot.
Visita a la Llotja i el Port pesquer.
El Port de Sant Carles de la Ràpita és
un dels més importants de Catalunya
pel volum de captures i la varietat d’espècies. Passejada pel port per observar les embarcacions i el treball dels
pescadors.

2

3

2on DIA
Ni dolça, ni salada?
Les llacunes són la casa dels ocells:
Passejada fins a l’Encanyissada, la llacuna més gran del Delta.
Visita al museu de la Casa de Fusta.
Des dels miradors observaren i escoltaren ocells: Flamencs, ànecs, esplugabous...
Jocs: Els nius, Qui és?...com fa?,etc.

Un poble envoltat d’aigua
El poble més petit del Delta:
Totes les cases són blanques i els carrers i plaçes estàn plens de flors: margarites, rosers, clavells, geranis...etc.
Els carrers són tranquils per passejar i
fer-ne una descoberta.
Gran espais lúdics per realitzar jocs i
tallers a l’aire lliure.
Els participants gaudiran de les avantages de viure en un petit poble enmig
de la natura i envoltat d’aigua... dolça
o salada?

NIT

Jocs
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.
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