MODELS PROGRAMACIÓ ESTADA 5 DIES
ESTADA 2 E: En plena natura

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.
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2on DIA
La ruta de les llacunes en autocar
Power point: Les llacunes, esclat
de vida!. Espectaculars imatges
aèries,flora ,fauna...etc., fotografies
que mostren la gran biodiversidad i
valor ecològic del Parc Natural.
Visita de la Casa de Fusta.
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
Món Natura Delta de l’Ebre
MónNatura Delta de l’Ebre situat a

3er 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.

4

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.

les antigues salines de Sant Antoni,
entre la llacuna de la Tancada i la
Badia dels Alfacs.
3

Una completa visita que inclou: Centre d’Educació Ambiental, espai
museogràfic, aules, miradors, arts de
pesca i unes salines funcionals a petita escala, zona de passeig per al’observació d’ocells i espectacular
panoràmica des del Mirador 360º.

NIT

Gimcana

Jocs tradicionals

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.

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 jugue i s’ho passen bé!
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4art DIA
Llotja de Deltebre. Bicicleta al Fangar

5

Power point: La platja i les dunes.
Extenses i verges platges de sorra
fina,importants formacions de
dunes, àrees de nidificació d’espècies
d’ocells protegits.
Sortida en bicicleta: Llotja de Deltebre.Els pescadors pesquen al riu i
al mar,utilitzen petites embarcacions
per l’escassa profunditat de la desembocadura. La subhasta és singular per la varietat de peix tan d’aigua
dolça com salada.

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.

Platja de la Marquesa i Punta del Fangar
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.
6
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.

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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