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

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE
Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

INDEX MODELS PROGRAMACIÓ ESTADA 2 DIES
CICLES INFANTIL I INICIAL
CODI
1
2
3
4

ESTADES 2 DIES

Anem d’excursió al delta de l’Ebre!

PÀG
3

ELS OFICIS DEL DELTA
ELs colors de la natura

AIGUA DOLÇA, AIGUA SALADA

NÒMADA VIATGES, SL / CIF: B 43977115 / GCMD 000285 / AV. COLOM, 73 / 43580 DELTEBRE
Tel: 977 481 497 - 639 022 641 - e.mail: comercial@nomadaviatges.com

5
7
9

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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