MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 2 DIES
3.-Els COLORS DE LA NATURA

TARDE

MATÍ

1er DIA

1

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

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

2

El blau del cel i el mar
Platja dels Eucaliptus i barra del
Trabucador: Anem a la platja!.
Platges de sorra fina i plenes de
petxines.
A la platja també hi ha vida: plantes,
ocells...etc. Recollida d’organismes i
taller de petxines.
Les platges del delta són de fina sorra,
poca profunditat i d’aigua càlida...,
ideals per a grups d’aquestes edats.
Jocs de platja.

El blanc de les cases i els colors de les flors
El poble més petit del delta:
Proves de descoberta del poble, les
cases, l’escola...la gent i els oficis.
Jocs de manipulació dels materials
que hem conegut al Delta de l’Ebre:
arròs, petxines, fulles, plomes...etc.
3

El quadern didàctic: “Anem d’excursió...!” recollirà les experiències viscudes durant tota l’estada.

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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