MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES
DELTEBRE ESO: B) DIDÀCTICA

MATÍ

1er DIA

Trasllat des de l’Escola.

2on DIA
Riu Ebre. Viatge a la desembocadura en vaixell
Power Point: el riu Ebre.
3
Viatge desembocadura en vaixell:
Navegar pel riu Ebre és una possibilitat única en tota la costa mediterrània de la Península Ibèrica.
Els participants aprofitaran l’ocasió
per explorar un entorn natural de
gran valor i amb l’ajuda dels prismàtics identificar els ocells.
Anotarem tot el que observem i ens
situarem als mapa del dossier del
crèdit. Dinar de pícnic

2

3er DIA
Ecomuseu
Power Point:
Delta de l’Ebre i el Parc Natural.
Ecomuseu: Recreació dels ecosistemes deltàics. Exposició permanent,
aquari, barraca museu de l’arròs i
arts de pesca tradicional, el llaüt
(típica embarcació fluvial), sala d’audiovisuals.
Recollida d’informació per completar
el dossier.
Debat: preguntes i aclariments.
Agrobotiga.

Ruta de les llacunes en bicicleta fins a Deltebre

TARDE

1

Des de Poblenou Ruta de les llacunes
en bici:Descobrirem l’immensitat de les
àrees protegides del P.N.D.E. Comprovar
que és factible la convivència dels espais
naturals i els aprofitaments humans.Observació e identificació de flora i fauna.
Parada als observatoris i utilització de
prismàtics, telescòpis i guies.
Visita Casa Fusta i P.point: Les lacunes
esclat de vida! Dossier crèdit.
Antic refugi de caçadors, transformat en
museu interactiu de les llacunes. Petita
col·lecció ornotològica.

2

L'autobús porta el grup a l'alberg de
Deltebre. Assignació habitacions

NIT

Gincama

4

Itinerari Interpretatiu del Garxal i la
Platja de Riumar:
La passejada al voltant de la llacuna fins
a la platja de sorra fina de Riumar ens facilita la descoberta de plantes halòfiles i
psamòfiles ben adaptades a terrenys de
sorra i sal.
Els observatoris situats estratègicament
per poder observar flamencs, bernats,
gavines , ànecs...
I arribant a la plata l’ecosistema dunar,
un paisatge ben conservat i escàs a costa
del Mediterrani. Identificació de restes
marines. Problemàtica del plàstics.
Tornada a Deltebre en vaixell.

Trasllat fins a l’Escola.

-MÍNIM A ASSISTIR A L’ACTIVITAT:
15 PAX DE PAGAMENT.
- IMPORT PROGRAMA IVA INCLÓS:

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.

Posen en acció a tot el grup que desperten als alumnes un entusiasme
sorprenent..
Els jocs afavoreixen la psicomotricitat, l’agilitat, la cooperació, el canvi de
rols...
La participació guanya a la competència , tots jugue i s’ho passen bé!
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