MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES
DELTEBRE ESO: A)LÚDICA
1er DIA

2on DIA
Arrossares en bicicleta en Bicicleta

MATÍ

2

Trasllat des de l’Escola.

Sortida en bicicleta:
Recorregut en bici per raealitazr l’activitat: l’arrosar.Els participants aprendran a
complir amb les normes de circulació
viària i gaudiran d’un trajecte pels tranquils camins agrícoles i itineraris exclusius de bici.
Segons l’època de l’any podràn realitzar
els treballs: birbar, sembrar...
Arreplegar mostres i conèixer els essers
que viuen a l’ecosistema.

3er DIA
Taller Aquari
Taller Aquari
Montatge d’un aquari, recollida de
plantes i decorar-ho.
Conèixer el funcionament del filtre i
el recorregut de l’aigua per a filtrarse
i depurarse.
Conèixer els peixos, caragolets....
sense maltractar-los i tornant a
deixar en llibertat.

4

Dinar a l’Alberg de Deltebre.
RUTA LLACUNES AUTOCAR + BARQUES PERXAR

TARDE

1

Trobada a Poblenou del Delta. La ruta de
les llacunes en autocar fins a la Casa Fusta.
Un circuit en autocar per descobrir l’immensitat de les àrees protegides del Parc Natural i
comprovar que és factible la convivència dels
espais naturals i els aprofitaments humans.
Perxar en pontones embarcacions sense
quilla, allargades, acabades en punta per davant i per darrera i amb bancs travessers per
seure. Es desplacen amb una “perxa” que és
un pal de tres metres de llarg, en un dels caps
hi ha unes puntes de metall molt obertes, que
es clava al fang del fons de l’aigua. L’activitat
és molt engrescadora i divertida, desplaçar-se
pels singulars canals és una experiència sense
dificultat, original, diferent i inoblidable.
L’autobus porta al grup a l’Alberg de Deltebre. Assignació habitacions.

NIT

Gincama

El Riu Ebre en vaixell
3

Viatge a la 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 i gaudir
del paisatge.
Illa de Buda, Sant Antoni, llacuna del
Garxall i el mar Mediterrani.

Trasllat des de Deltebre fins a l’Escola

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

142,50 €

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 amb objectes rudimentaris 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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