MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 5 DIES
ESTADA 2 D: Entretinguts!

TARDE

MATÍ

1er DIA

Transllat des de l’Escola fins a l’allotjament

La caseta de Rafielo, el món de l’arròs
Power point i quadern: L’arròs, un
conreu sostenible.
Sortida 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
1
moltes finestres.
Activitat lúdica, participativa,
manipulativa i experimental, amb
una bona dosi didàctica per gaudir i
valorar la importància de mantenir
una agricultura sostenible.

NIT

Gimcana

2

2on DIA
La ruta de les llacunes en autocar
Power point: Les llacunes, esclat
de vida!. Espectaculars imatges
aèries,flora ,fauna...etc. una acurada
selecció de fotografies que mostren
la gran biodiversidad i valor ecològic
de les llacunes del Parc Natural.
Un circuit en autocar per descobrir
les àrees protegides i comprovar
que és factible la convivència dels espais naturals i els aprofitaments humans. Observació e identificació de
la flora i fauna des dels miradors

4

La ruta de les llacunes en bici i La Casa de Fusta
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
3
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.

Taller d’ocells

Conjunt de jocs i proves per sorprendre i divertir.
El joc i la diversió utilitzat com a recurs didàctic on les experiències que viuran durant l’estada faciliten l’aprenentatge i estimulen la sensibilitat envers els animals, les plantes i la natura.

Crear siluetes d’ocells d’espècies protegides per tal d’estudiar la
seva morfologia, costums i localització. Manipular senzills materials, com el paper i la cartolina, per adonar-se que podem aconseguir bons resultats.
Un senzill i graciós record per emportar-se a casa.
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3er DIA
Port Aventura
Port Aventura:
Entreteniment assegurat!.
El parc temàtic ofereix un magnífic
ventall d’atraccions (Furius Baco,
Gran Canyon,HurakanCondor,Dragon
Khan i Tutuki Splash) que recreen
cincs móns, la Mediterrània, el Far
West, Mèxic, Xina i Polynesia.
També espectacles i música en directe durant tot el dia.
Els jardins amb 300.000 arbres
donen ombra i espais de descans.
Port Aventura
A l’hora de dinar els alumnes s’agrupen per degustar menjars típics de
tot el món.
Per la tarda, un cop s’han carregat de
noves energies poden gaudir de les
piscines i platges tropicals de l’espai
Aquatic Parc, 34.000 m2 que amplien l’oferta lúdica del Parc.
Els alumnes accedeixen lliurement
a les atraccions i espectacles, tot el
recinte està vigilat i controlat per
aconseguir la seguretat dels visitants.
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TARDE

MATÍ

4art DIA
El riu Ebre en vaixell

5

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.

7

5é DIA
Gimcana a l’Ecomuseu
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. Resulta una perfecta oportunitat per estretir la
relació i una excel•lent ocasió per
observar el comportament i caràcter
dels alumnes fora de l’aula, moventse en un ambient relaxat i lúdic.

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
6
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.

NIT

Festa de comiat
Jocs moguts que creen ambient i xivarri. Balls imaginatius per a tots els participants.
Adient per fer moure els alumnes i preparar un
satisfactori descans!
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DELTA DE L’EBRE I PORT AVENTURA
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