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1er DIA 2on DIA

Viu la platja!
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Ecomuseu, un delta en miniatura!

Jocs

Ecomuseu: riu, bosc, horta, arrossars,
aquari. Espai idoni per realitzar activi-
tats:  tancat i controlat, de dimensions
adequades  per visitar-lo caminant,
bones ombres...  Aprofitar l’observació
directa per introduir-los en la temàtica
a través del joc i experimentació. 
SENSACIONS A L’ECO:
Buscarem nius al bosc, descobrirem
arbres presumits, animals fantàstics,
entrarem a l’aquari on neden els
peixos i salten les granotes. 
Joc: atrapats!

Equipatges.
Tornada
a l’Escola.

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

EXCURSIÓ AMB L’AUTOCAR DEL
GRUP: VIU LA PLATJA!
La platja és l’ecosistema més adient
per organitzar jocs i activitats. El suau
contacte amb la sorra, les dimensions
de l’espai i l’avantatge de no existir ob-
stacles garanteixen la seguretat dels
participants d’aquestes edats. 
SENSACIONS A LA PLATJA:
Recollida de petxines i farem un col-
laret. Jugarem i coneixerem que a la
platja també hi viuen animals i
plantes!

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

- IMPORT PROGRAMA IVA INCLÓS 
61,50 €

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
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