MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 5 DIES
ESTADA 2 B : Riu, mar i muntanya

TARDE

MATÍ

1er DIA

Transllat des de l’Escola fins a l’allotjament.

1

La ruta de les llacunes en autocar
Power point: Les llacunes, esclat
de vida!. Itinerari en bicicleta:
El desplaçament en bici ens permetrà
accedir a miradors situats a llocs idonis per a l’observació d’aus.
Circular pels itineraris de la Ruta de
les llacunes, ens facilita l’interpretació de l’espai i ajuda a fomentar
els bons hàbits de conducta en les
sortides al camp.
Visita a la Casa de Fusta :
Antic refugi de caçadors, transformat
en museu interactiu de les llacunes.
Petita col·lecció ornotològica.

NIT

Jocs tradicionals
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 juguem i s’ho passen bé!

2

2

2on DIA
El riu Ebre en vaixell
Projecció del Power Point i
Quadern didàctic : El riu Ebre.
Detallada informació previa a l’excursió per saber interpretar, identificar i
reconèixer la flora, fauna i els
aprofitaments humans del riu Ebre.
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.
Llacuna del Garxal i Platja de Riumar
Itinerari Interpretatiu del Garxal i
el riu Ebre:
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 pel voltant de la llacuna i el reconeixement de l’ecosistema dunar de la platja de Riumar.

Taller d’estels
Construir un objecte que pot volar amb la manipulació de materials molt senzills. Un estel de fàcil
elaboració per emportar-se com a record de la seva
estada al Delta de l’Ebre.

3er DIA
La caseta de Rafielo, el món de l’arròs
Power point i quadern: L’arròs, un
conreu sostenible.
Sortida en bicicleta
La finca té una superfície de 2 Ha
d’arrossars, delimitada per camins
rurals molts tranquils. Disposa d’una
nau de 100 m2 amb moltes finestres.
3
Activitat lúdica, participativa,
manipulativa i experimental, amb
una bona dosi didàctica per gaudir i
valorar la importància de mantenir
una agricultura sostenible
Platja de la Marquesa i Punta del Fangar

4

Recorregut de 10 km fins a la platja
de la Marquesa. Els participants
aprendran a complir amb les normes
de circulació viària i gaudiran d’un
trajecte per camins agrícoles i
itineraris exclusius de bici.
Recollida d’organismes i identificació.
Comprovar la fragilitat del delta, l’efecte de les onades i la regressió de
la línia de costa per la manca d’aportació de sediments del riu. Les
platges del Delta de l’Ebre de poca
profunditat i aigües càlides són ideals
per banyar-se.
Grups creatius

Activitat relaxada amb un gran dosi d’humor i imaginació. Fomenta la cooperació en el treball, incrementa el respecte i la tolerància, i ajuda a adquirir
criteris propis.
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4art DIA
Horta de Sant Joan i Centre Picasso
Caminant pels seus estrets carrers
descobrirem i admirarem el paisatge
que envolta el poble, creant un esMATÍ

pectacle d’arquitectura i natura únic.
EL CENTRE PICASSO exposició dedi5

cada al genial artiste Pablo Ruiz Picasso. Didàctica presentació de les
dues estades del pintor a la població

6

5é DIA
Ecomuseu del PN Delta de l’Ebre
Projecció del Power Point :
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... tots els
elements necessaris per una completa introducció al Delta de l’Ebre.

d’Horta.
Caminada pel riu Estrets
CAMINADA PEL RIU ESTRETS .PN
del PORTS. Espectaculars roques arrodonides per l’acció del vent o
TARDE

l’aigua. Els Ports albergen un conjunt
d’espècies i comunitats vegetals molt
5

diversificades: màquia, carrascar,
pinedes i fagedes. La fauna voltons,
merles, ofegabous... però sobretot la
possibilitat d’observar durant la caminada cabres salvatges, espècie
endèmica de la Penísula Ibèrica.

NIT

Festa de comiat
Jocs , acudits, imitacions...etc. També ball !!!
Activitat moguda que crea ambient i xivarri. Adient
per fer moure els alumnes i preparar un satisfactori
descans !.
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PARCS NATURALS de CATALUNYA: DELTA DE L’EBRE I ELS PORTS
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