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1er DIA 2on DIA 3er DIA

Anem en bici a SANT CARLES DE LA RÀPITA GINCAMA
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Anem en bici al PORT I LA LLOTA A PEU A LA LLACUNA DE L’ENCANYISSADA

Jocs Gincama

ITINERARI A PEU A L’ENCANYISSADA.
Els ocells habiten tot l’any a les llacunes:
flamencs, martinets, gavines, bernat fot-
ges, ànecs...Ens acollirà la llacuna litoral
natural més gran de Catalunya.

Navegarem en Puntones i perxarem!
Tradicionals embarcacions del Delta que
avançem impulsades per un pal de fusta
que esclava al fons de la llacuna.

Experiència agrícola
Al costat de la Casa de Fusta entraremn a
un camps d¡’arròs i treballarem com els
pagesos del Delta

El Port de Sant Carles de la Ràpita és el que
té més diversitat d’espècies de Catalunya,
econòmicament és molt important ja que es
pesquen espècies molt cares com els llagostins
i llenguados. Les barques tornen cap al port a
tarde, han d’arribar a hora, si fan tard al dia
següent els tocarà sortir més tard. Observarem
que  en tornar cap al port han de deixar tot ben
arreplegat i net. Hi ha sempre un pescador que
s’encarrega de cosir les xarxes, és molt impor-
tant vigilar que no estigui trencada , ni
foradada.
Descarreguen les caixes i ho posen a la venda.
Actualment està tot infomatitzat i amb la possi-
bilitat de poser observar tot el procés de la
llotja des d’un gran passadís alt i de vidre. 

Trasllat des de Poblenou del delta de
l’Ebre 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  S. Carles de la Ràpita.
Pedalant pel costat de la llacuna de l’Encanyissada la
més gran del Delta, envoltats d’arrossars , la serra del
Montsià davant i la badia dels Alfacs.

NAVEGAR A VELA per les tranquil·les aigües de la
Badia dels Alfacs, impulsats pel vents que bufen i fa-
ciliten en tot moment l’activitat. Els monitors donen
les nocions bàsiques e imprescindibles de navegació 
En cada embarcació els 6/8 alumnes van acompany-

ats per un expert patró que controla en tot moment
les maniobres. Els alumnes portaran cordada una
armilla salvavides com a element de seguretat i po-

dran gaudir d’una experiència diferent i única.
TALLER DE NUSOS MARINERS

GINCAMA, FESTA FINAL DE L’ESTADA!

Jocs d’interior i exterior, tranquils o moguts, senzills o

complicats, que posen a prova l’equilibri, l’habilitat,

la imaginació... peR aconseguir sempre alegria, en-

treteniment i  bons records ! 

Unes propostes de jocs on participen la diversió i la re-

laxació,  activitats variades que adaptem a les edats, el

nombre de participants i les característiques del grup,

per obtenir el desitjat resultat on tots els alumnes són

protagonistes i participants.

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:
                    134,50  €
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