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1er DIA 2on DIA

l’ecomuseu un món per descobriri
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AMB L’AUTOCAR QUE PORTA EL
GRUP visita a la finca d’arrossars
d’un pagès del delta les eines, els tre-
balls segons l’època de l’any. 
Activitat lúdica, participativa, de ma-
nipulació i experimental.
El contacte directe amb la natura i la
manipulació d’elements de l’entorn
natural provoca  un sorprenent entu-
siasme entre els alumnes d’aquestes
edats.

-RECOLLIDA
D’EQUIPATGE.

-TORNADA A
L’ESCOLA

Trasllat des de l’Escola.
Arribada a l’Alberg de Deltebre.
Assignació d’habitacions.

Ecomuseu: “Anem d’excursió al
Delta”
recull les experiències  viscudes du-
rant l’estada.La descoberta es planteja
com un joc on els participants van de
viatge  pel delta, així a cada part s’han
de realitzar unes proves que poc a poc
els  endinsar en el coneixement d’un
país, els seus habitants i treballs , els
animals i plantes que hi viuen...
Quadern didàctic.

-MÍNIM A ASSISTIR A L’ACTIVITAT:
15 PAX DE PAGAMENT.

- IMPORT PROGRAMA IVA INCLÓS 
67,00 €

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.
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Parc Natural del delta de l’EBre



ESTADA 2 DIES 
DELTEBRE ANEM D’EXCURSIÓ AL DELTA!
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