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1er DIA 2on DIA 3er DIA

Anem en bici a MÓN NATURA TALLER (a escollir)
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Anem en bici a la PLATJA de TrabucadorA PEU A LA LLACUNA DE L’ENCANYISSADA

Jocs Gincama

Power Point i Material didàctic.
Delta de l’Ebre i el Parc Natural.
Presentació de l’espai, els alumnes uti-
lizaran mapes per situar-se.
Itinerari interpretatiu a peu per la lla-
cuna de l’Encanyissada. 
Utilitzarem prismàtics, telescòpis i guies.
des dels miradors observarem i identifi-
carem la flora i la fauna. Els ocells
habiten tot l’any a les llacunes: flamencs,
martinets, gavines, bernat fotges, ànecs...
Ens acollirà la llacuna litoral natural més
gran de Catalunya.
Anotarem tot el que veiem!
Visita a la Casa de Fusta, museu orni-

tològic del PNDE.

Itinerari en  Bici a la Platja del Trabucador
Estudiarem les plantes que vieuen adaptades a
la sorra, recollirem organismes de la platja i els
identificarem i anotarem al dossier didàctic
de treball. 
Valorarem la problemàtica dels plàstics a les
platges i al mar. Ens informarem i col.labo-
rarem de la Campanya divulgativa Per un
Delta net!
Gaudirem d’un temps en contacte amb l’aire, el
mar i la fina sorra de les inmenses platges del
Delta de l’Ebre.
Des de la platja podrem veure les muntanyes
de sal de la Punta de la Banya, Reserva Natural

del PNDE.

Trasllat des de Poblenou del delta
fins a l’Escola

Trasllat des de l’Escola fins a Poble-
nou del delta de l’Ebre
Arribada a l’Alberg i assignació
d’habitacions.

Itinerari en  Bici a MÓN NATURA.
Utilitzarem prismàtics, telescòpis i guies.

Món Natura,espai museogràfic, aules, mi-

radors arts de pesca i unes salines funcionals a

petita escala i zona de passeig per al’obser-

vació d’ocells.  Situat a les antigues salines de

Sant Antoni, entre la llacuna de la Tancada i la

Badia dels Alfacs. Un espai magnífic on po-

drem recollir molta informació: la sal, la pesca,

les tradicions... Projecció vídeo del Delta.

- MÒBILS D’OCELLS Trencaclosques de grans peces ens
descobrirà l’ocell. Identificarem amb guies de camp, con
la morfologia (forma del cos, color del plomatge, potes i
bec), la distribució de l’espècie (àrea de cria, hivernada,
pas migratori).Retallaran la silueta i reproduiran la col-
oració del plomatge,bec... 
- ESTEL Tallar un tros de plàstic en forma de rombe i
preparar una creu de canyes per subjectar-ho a l’ar-
madura. Figures de colors decoraran l’estel i un cordill
llarg amb llaços que faran de cua per equilibrar l’angle
precís per recollir l’aire i enlairà l’estel. 
- PETJADES Superfície d’argila, escollir el peu de l’ocell i
marcar-ho  pressionant amb els dits.Una petita pared
de cartrolina al voltant del motllo.Un preparat de guix
emplenarà la marca de l’objecte, deixarem assecar. Sep-
arem l’argila del guix  i netegem el motllo resutant 
-CANYES Com els primers pobladors del Delta aprof-

itarem les canyes per construir objectes.

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

Posen en acció a tot  el grup i  desperten als alumnes un entusiasme sor-
prenent..
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!
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-MÍNIM A ASSISTIR A L’ACTIVITAT:
15 PAX DE PAGAMENT

- IMPORT PROGRAMA IVA INCLÓS:

CICLE MITJÀ I SUPERIOR i ESO: 
139,75 €
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