MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES
A.- DELTEBRE CICLE MITJA I SUPERIOR ESTADA DIDÀCTICA
1er DIA

2on DIA
ANEM EN BICI A SANT jAUME D’ENVEJA

MATÍ

2

Trasllat des de l’Escola fins a Deltebre
Arribada a l’Alberg i assignació
d’habitacions.

BICICLETA DES DE DELTEBRE PER
CREUAR EL RIU PEL “PONT LO PASSADOR”
Itinerari pel Camí de sirga pel costat del riu
fins al
Centre D’Interpretació Barraques.
Com vivien la gent d’abans? Quins materials utilitzaven per fer les cases?
I ara que volen els turistes?
Un espai on anotarem i trobarem tot tipus
d’anècdotes del caràcter de la gent del
delta (el seu parlar, costums. gastronomía...?

3er DIA
VAIXELL DESEMBOCADURA
4

TREBALL A L’AULA: REPÀS DE L’ESTADA.
Caminada pel poble fins al riu per realitzar un
viatge en vaixel de 15 Km fins la desembocadura, una oprtunitat única de la costa penínsular del Mediterrani.
L’Ebre és l’únic riu navegable.
Durant el viatge utilitzarem de prismàtics i
guie si atendrem a les explicacions de tot el
paisatge (illes de Buda i Sant Antoni, antiga desembocadura, Garxal, flora i fauna de l’espai.

TARDE

ECOMUSEU DEL PARC NATURAL DELTA DE L’EBRE

1

Projecció del Power Point i Quadern
didàctic:
Delta de l’Ebre i el Parc Natural.
Interpretació i representació de l’espai,
els alumnes utilizaran i reproduiran
mapes per situar-se.
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... tots els elements
necessaris per una completa introducció
al Delta de l’Ebre.

NIT

Gincama

ANEM EN BICI A LA BADÍA DEL FANGAR

3

ITINERARI INTERPRETATIU EN BICI
PELS ARROSSARS FINS A LA BADÍA
Tranquils camins agrícoles, per un
paisatge pla, inmens i peculiar.
farem parades i observarem l’agricultura , anotarem les característiques.
Arribarem al mar! Badía del Fangar des d’on podrem observar el far,
les muscleres , les serres que envolten el delta; i com no? també
veurem flamenncs , gavines, esplugabous...
El camí de la badía és molt solitari
per això hi ha tants ocells!
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 i 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 juguem i s’ho passen bé!
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Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola

-MÍNIM A ASSISTIR A L’ACTIVITAT:
15 PAX DE PAGAMENT.
- IMPORT PROGRAMA IVA INCLÓS:
140 ,00 €
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