MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 2 DIES
2.-Els oficis del delta

TARDE

MATÍ

1er DIA

2on DIA
Som els turistes de l’Ecomuseu

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

Treballar com un pagés: La caseta Rafielo
Visita a una finca d’arrossars La
caseta del pagés Rafielo: les eines
del camp, els treballs segons l’època
de l’any.
Activitat lúdica, participativa, de manipulació i experimental, amb una
bona dosi didàctica per valorar el tre1
ball dels pagesos.
El contacte directe amb la natura i la
manipulació d’elements de l’entorn
natural provoca un sorprenent entusiasme entre els alumnes d’aquestes
edats.

2

3

Ecomuseu: riu, bosc, horta, arrossars,
aquari… Espai idoni per realitzar activitats:
tancat i controlat, de dimensions adequades per visitar-lo caminant, bones ombres. Proves i jocs que ajuden a
endinsar-los en el món rural i els espais
protegits. Buscar nius, ocells, peixos, amfibis, arbres i plantes. Aprofitar l’observació directa per introduir-los en la
temàtica a través del joc i experimentació.
Quadern de camp: “Anem d’excursió...!”
recollirà les experiències viscudes durant
tota l’estada.

Els pescadors del riu Ebre
Viatge a la desembocadura de l’Ebre: Passejada pel poble les cases, els
horts, la gent ...per arribar a l’embarcador on pujarem a un gran vaixell
que ens portarà a la desembocadura
del riu. El recorregut és un viatge molt
agradable,
navegant
per
les
tranquil.les aigües del riu més gran de
Catalunya. Els vaixells disposen de
part coberta on els alumnes d’aquests
cicles poden gaudir del trajecte. Observarem ocells i vaixells.
Valorarem l’esforç de la gent que treballa i viu del riu: els pescadors.

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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