MODELS PROGRAMACIÓ ESTADA 2 DIES
CICLES INFANTIL I INICIAL
Estades Escolars CICLES INFANTIL I INICIAL
Els participants aprenen a valorar l’entorn natural i la necessitat de respectar i cuidar la Terra.

Els programes són una mostra de les múltiples combinacions d’activitas que s’adaptem al nivell dels participants, preferències de l’escola i mitjans de transport. Els alumnes a través del contacte directe amb la natura van adquirint nous coneixements partint de l’observació, experimentació, la manipulació, l’activitat i el joc.

Els números encerclats del programa es repeteixen al mapa i clarifiquen la situació geogràfica de les activitats.

Per contactar amb nosaltres a través del servei de reserves:
Sra. Carme Garrido / Tel. 977 481 497 - 639 022 641 / e.mail: comercial@nomadaviatges.com
Més info a: www.nomadaviatges.com / www.lescoladelparc.com
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MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 2 DIES
1.- Anem d’excursió al delta de l’Ebre!

TARDE

MATÍ

1er DIA

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

1

Ecomuseu, un delta en miniatura!
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.
Descobrir nius, ocells, peixos, amfibis, arbres... aprofitar l’observació directa per introduir-los en la temàtica
a través del joc i experimentació.
El quadern “Anem d’excursió...!”
recull les experiències viscudes durant l’estada.

2

3

2on DIA
El poble i la Llotja
La vida d’un poble al costat del riu.
Passejada per observar les cases, els
horts, la gent, el mercat...
Compararem la vida d’un poble amb
la ciutat, els mitjans de transport i les
distàncies. Valorarem l’esforç de la
gent del camp i del mar.
Visita a la Llotja de Deltebre on parlarem amb els pescadors, diferenciarem els peixos d’aigua dolça i aigua
salada,...etc

La caseta del pagès Rafielo
Visita a la finca d’arrossars: la Caseta
de Rafielo, les eines, els treballs
segons l’època de l’any.
Activitat lúdica, participativa, de manipulació i experimental, amb una
bona dosi didàctica per gaudir i valorar la importància de mantenir l’agricultura.
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.

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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Quadern de camp
Parc Natural del delta de l’EBre
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ESTADA 2 DIES
Anem d’excursió al delta de l’Ebre!
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MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 2 DIES
4.-AIGUA DOLÇA, AIGUA SALADA

TARDE

MATÍ

1er DIA

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

1

El mar, el riu i les llacunes
Un poble mariner de gust salat!
Pujada a la muntanya del Mirador de
la Guardiola de Sant Carles de la
Ràpita. Espectacular visió del Delta on
el mar és protagonista, l’aigua salada
envolta tot.
Visita a la Llotja i el Port pesquer.
El Port de Sant Carles de la Ràpita és
un dels més importants de Catalunya
pel volum de captures i la varietat d’espècies. Passejada pel port per observar les embarcacions i el treball dels
pescadors.

2

3

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

Un poble envoltat d’aigua
El poble més petit del Delta:
Totes les cases són blanques i els carrers i plaçes estàn plens de flors: margarites, rosers, clavells, geranis...etc.
Els carrers són tranquils per passejar i
fer-ne una descoberta.
Gran espais lúdics per realitzar jocs i
tallers a l’aire lliure.
Els participants gaudiran de les avantages de viure en un petit poble enmig
de la natura i envoltat d’aigua... dolça
o salada?

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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ESTADA 2 DIES

AIGUA DOLÇA, AIGUA SALADA
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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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Els COLORS DE LA NATURA
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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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