MODEL PROGRAMACIÓ ESTADA 3 DIES
DELTEBRE: CICLE MITJA I SUPERIOR ESTADA A LÚDICA

MATÍ

1er DIA

2on DIA
El Riu Ebre. Vaixell

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

2

Viatge a la desembocadura en
vaixell:
El riu ofereix la posssibilitatd de
navegar pels seus últims Kms. El riu
Ebre és l’únic riu navegable de tota la
costa mediterrània de la Península.

3er DIA
Illa de Gràcia en bicicleta
Bicicleta a l’Illa de Gràcia:
Creuar el riu pel pont “Lo passador” .
Itinerari exclusiu de bicicletes que
ressegueix el riu; avançarem per
4

l’estreta franja de vegetació del bosc
de ribera, els canyissars, conreus
d’horta i arrossars. La tranquil·litat

DINAR PICNIC

del camí ens permet l’observació d’ocells i gaudir dels sons de la natura.

TARDE

lGR 92Lestany platja rocosa. FORTIFICACIONS
GR 92 FORTIFICACIONS DE
L’AMETLLA DE MAR.

1

Caminada pel GR 92 es un sender que el
tram que farem és des de el Port de l’Estany direcció l’Ampolla per arribar a les
Fortificacions.
situat a primera línia de costa, un
paisatge de tranquil·les cales de pedra i
penya-segats espectaculars.
les Fortificacions son amplis subterranis
de 1,30 per 2,50 metres , revestits tots de
formigó. Construïts durant la Guerra
Civil Espanyola (1936-1937) per la Generalita de catlunya i la II República Espanyola.
Aprofitar autocar que venen

NIT

Gincama

PLATJA DE RIUMAR, platja de sorra
Itinerari Interpretatiu del GarxalI
LA PLATJA DE RIUMAR
Els participants aprofitaran l’ocasió
per explorar un entorn natural de
gran valor i amb l’ajuda dels prismàtics identificar els ocells.
L’observatori de la desembocadura
3
ens permet gaudir d’un paisatge únic
de les illes de Buda i Sant Antoni.
Una passejada pel voltant de la llacuna fins a la platja de riumar el
reconeixement de l’ecosistema dunar
de la platja. Possibilita de bany i jocs
de platja
Jocs tradicionals

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 (una pedra, una
corda, un mocador...) 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 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:
133,00 €
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