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EL MASNOU  
 

ALBERG JOSEP M. BATISTA I ROCA 
 

Capacitat 97 places (habitacions de 4, 5, 6, 8 I 11 llits) 
Adreça: Av. Srs. Cusí i Fortunet, 52 – 08320 El Masnou 
(Num. Registre. SJ 7) 

 

 
Ubicat a la costa del Maresme a 18 km al 
nord de Barcelona i al bell mig de la vila del 
Masnou. L’alberg és a 10 minuts a peu de la 
platja i de l’estació del tren. L’edifici és una 
construcció noucentista dels anys vint, 
amb les característiques i els espais típics 
de les cases senyorials de l’època, que 
ofereix la possibilitat de gaudir d’un espai 
natural dins el centre urbà 
 
 
 

CCIICCLLEE  IINNFFAANNTTIILL  II  CCIICCLLEE  IINNIICCIIAALL  
  
VVIIAATTGGEE  AALL  FFOONNSS  DDEELL  MMAARR  
Descobrir a través de jocs el funcionament del fons marí 
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CCIICCLLEE  IINNIICCIIAALL  ////  CCIICCLLEE  MMIITTJJÀÀ  ////  CCIICCLLEE  SSUUPPEERRIIOORR  
  
CCOONNEEGGUUEEMM  EELL  MMAARR  
 
Observar i reconèixer les comunitats marines del litoral català i identificar 
l’estructura d’un port i les principals arts de pesca. 

 

 
 

EESSOO  ////  TTRREEBBAALLLL  DDEE  SSÍÍNNTTEESSII  
 

LLAA  DDEESSCCOOBBEERRTTAA  DDEELL  LLIITTOORRAALL  
  
Observar, analitzar i extreure conclusions de l'ecosistema marí i de tot allò que 
l'envolta i s'hi relaciona. 
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TREMP 
ALBERG DEL PALLARS 

 
Capacitat: 98 places repartides en habitacions de 6 i 8 llits. 
Adreça: Sant Jaume, 28 – 25620 Tremp 
Num. Reg. SJ. 365 
 
Situat a l’est de la polació, l’alberg està construït sobre uns terrenys que allotjaven 
un antic convent del segle XV, el qual posteriorment va ser reformat en un centre 
d’acollida anomenat Casa dels Pobres. Dividit en dos edificis, el més gran de recent 
construcció, disposa de diverses sales polivalents i d’una àmplia terrassa – solàrium. 
 
CCIICCLLEE  MMIITTJJÀÀ  ////  CCIICCLLEE  SSUUPPEERRIIOORR  ////  EESSOO  ////  TTRREEBBAALLLL  DDEE  SSÍÍNNTTEESSII  
 
RREETTOORRNN  AALL  CCRREETTAACCII  
 
Situar aquest període de la història, moment en què van existir els darrers 
dinosaures i del qual la comarca del Pallars Jussà conserva un gran patrimoni. 
 

 
 
 



                                            

VIATGES SANTAMAR SL  TELF/ 935805577 / 625591617 
G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com  

 

CCIICCLLEE  MMIITTJJÀÀ  ////  CCIICCLLEE  SSUUPPEERRIIOORR  ////  EESSOO    
 
AAVVEENNTTUURRAA  AA  MMIIDDAA  
 
Aprofitar les opcions que ens ofereix la muntanya per gaudir de diferents activitats 
esportives 
 

 
 

IINNFFAANNTTIILL  ////  CCIICCLLEE  IINNIICCIIAALL  ////  CCIICCLLEE  MMIITTJJÀÀ  ////  CCIICCLLEE  SSUUPPEERRIIOORR  ////  EESSOO    
 
EELLSS  SSEECCRREETTSS  DDEELL  CCEELL    
 
Descobrir i estudiar els cossos celestes a partir d’activitats i dinàmiques molt 
diverses. Algunes es duran a terme al Centre d’Observació de l’Univers, centre de 
referència de la docència i la divulgació de l’astronomia 
 

 
 
 
 

M 
A 
T 
I 

 Tresc: Excursió als voltants 
de Tremp per conèixer 
indrets característics de la 
comarca 

Tir amb arc: Activitat 
d’iniciació al tir intuïtiu en 
una distància curta. 

T 
A 
R 
D 
A 
 

CAIAC AL LLAC + 
ROCÒDROM: Explicació de 
les normes de seguretat 
d’ambdues activitats i 
pràctica de diferents jocs al 
pantà de Torrassa (Cal 
transport) 

Orientació: cerca de 
balises que per grups 
reduïts hauran de trobar 
amb l’ajuda d’un mapa 

 

NIT Joc de nit Festa de cloenda  

M 
A 
T 
I 

 EL MEU CEL: Através d’un taller 
manual coneixerem els cossos 
celestes de l’Univers. Els més 
petits (IMF / CI) a partir de 
personatges espacials i els més 
grans (CM / CS / ESO) crearan un 
planisferi que els serà molt útil per 
poder interpretar el cel nocturn. 

T 
A 
R 
D 
A 
 

ELS PLANETES PERDUTS (INF / 
CI): La recerca dels vuit planetes 
del sistema solar ens faran viure 
un viatge interessant i molt 
profitós. 
JOCS DE CIÈNCIA (CM / CS / ESO): 
Conjunt d’experiments on, amb 
habilitat i intuïció, aprendrem 
conceptes relacionats amb el món 
de l’astronomia. 

PARC ASTRONÒMIC DEL 
MONTSEC: visita al centre 
d’observació de l’univers d’Àger. 
Allà realitzarem: 
L’ULL DEL MONTSEC: 
reproducció d’un documental al 
planetari multimèdia digital amb 
una cúpula mòbil de 12 metres de 
diàmetre que ens mostrarà 
aspectes diferents dels purament 
astronòmics. 
ELS COETS: 10, 9, 8, 7… 
Experimentarem l’emoció de 
l’enlairament d’un coet tot 
descobrint les lleis de la natura 
que el fan possible. 
JOCS DE L’UNIVERS (INF / CI): 
Circuit de jocs de gran format 
relacionat amb l’espai. 
UNIVERS 3D (CM/CS/ESO): Visió 
d’imatges tridimensionals. Viurem 
l’experiència de fer un viatge per 
galàxies, nebuloses, planetes, 
satèl·lits… 

 

NIT Joc de nit (INF / CI) Nit de telescopis (CM / CS / ESO) 
Festa de cloenda  
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TTRREEBBAALLLL  DDEE  SSÍÍNNTTEESSII  //  PPRROOJJEECCTTEE  DDEE  RREECCEERRCCAA    
 
AAIIGGUUAA::  FFOONNTT  DDEE  VVIIDDAA  II  EENNEERRGGIIAA  
 
Conscienciar l’alumnat sobre la importància d’aquest recurs en la vida dels éssers 
vius i la gestió que els humans en fem tant des del punt de vista de la nostra societat 
actual com des del món preindustrial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

M 
A 
T 
I 

L’AIGUA: UN BÉ ESCÀS: Activitat 
de sensibilització que farem al 
Museu de Ciències Naturals de 
Tremp.  
MUSEU DELS RAIERS: a Pont de 
Claverol aprendrem el procés que 
es feia servir per baixar la fusta 
dels Pirineus fins als centres de 
consum de la Plana 
(Cal transport) 

LA DEPURADORA: visita a la 
depuradora de Tremp per 
conèixer els tractaments que rep 
l’aigua abans de ser abocada a un 
medi receptor. 
LA VIDA AL RIU: recorregut de 
descoberta del riu i la riba de la 
noguera Pallaressa. 

BASTURS: l’elevat contingut de 
calç dels estanys càrstics de 
Basturs fa que tinguin unes 
particularitats ecològiques i 
biològiques diferenciades que 
observarem (Cal transport) 

T 
A 
R 
D 
A 
 

MUSEU HIDROELÈCTRIC DE 
CAPDELLA: Coneixerem com 
l’aigua és una font renovable 
d’energia comprovant en directe 
com ajuda a produir corrent 
elèctric. 
(Cal transport) 
AIGUA CORRENT…ELÈCTRIC: 
Joc en equip per descobrir el 
procés que segueix l’aigua per 
convertir-se en energia. 

ESSÈNCIES I PERFUMS: Veurem 
el procés de destil·lització que ens 
permetrà endur-nos un pot 
d’essència com a record. 

 

NIT Joc de nit   
Festa de cloenda  
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CABRERA DE MAR 
ALBERG TORRE AMETLLER 

 
 

Situat en una finca d’onze hectàrees de bosc, a 
29 km de Barcelon ai a 4 km de la platja. L’edifici 
principal és una construcció noucentista feta 
l’any 1920. En origen destinada a habitatge, 
conserva les característiques arquitectòniques 
originals. La construcció va ampliar-se 
posteriorment amb un edifici annex a la torre 
antiga. Edifici reformat el 2002. 
 
Capacitat: 196 places (53 places en habitacions 

de 2 i 6 llits amb bany i 146 places en habitacions de 2, 3, 12 i 16 llits) 
Adreça: Veïnat de Sta. Elena d’Agell, s/n – 08349 Cabrera de Mar 
(Num. Reg. SJ: 8) 
 
IINNFFAANNTTIILL  ////  CCIICCLLEE  IINNIICCIIAALL  ////  CCIICCLLEE  MMIITTJJÀÀ    
 
LLAA  MMÀÀQQUUIINNAA  DDEELL  TTEEMMPPSS  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En aquest alberg també es poden realitzar els programes: 
 
- AVENTURES AMB ELS INDIS 
- “FUN WITH ENGLISH” 
- LA NOSTRA NATURA 
- ELS PIRATES DE LA MEDITERRÀNIA 
- EXPLORADORS DE LA CIÈNCIA 
 

M 
A 
T 
I 

 IMATGES DE L’EDAT 
MITJANA: L’excursió al 
castell de Burriac de 
principis del segle XI ens 
farà reviure aquesta època 
històrica. 

FI DEL VIATGE: Celebrarem 
el retorn d’aquest 
recorregut en el temps amb 
una festa plena de 
sorpreses! 

T 
A 
R 
D 
A 
 

LA PREHISTÒRIA: 
Reproduirem les pintures 
rupestres sobre pells i amb 
tints naturals. 

EL MÓN EGIPCI: 
Treballarem la histròria de 
la civilització egípcia tot 
realitzant un taller manual 
adaptat a l’edat dels 
alumnes. 

 

NIT Joc de nit Joc de nit  
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IINNFFAANNTTIILL  ////  CCIICCLLEE  IINNIICCIIAALL  ////  CCIICCLLEE  MMIITTJJÀÀ  ////  CCIICCLLEE  SSUUPPEERRIIOORR  
 
VVIIAATTGGEE  AA  LLAA  LLLLUUNNAA  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

M 
A 
T 
I 

 L’ENTRENAMENT DE 
L’ASTRONAUTA: excursió 
pels voltants de l’alberg per 
comprovar que la nostra 
forma física ens permetrà 
arribar a la lluna. 

SEGUIM L’ESTRELLA: per 
ser un bon astronauta 
haurem d’entrenar la 
nostra orientació, la 
interpretació de senyals… i 
ho farem seguint un joc de 
pistes 

T 
A 
R 
D 
A 
 

L’UNIVERS: a través de 
diversos jocs coneixerem 
els cossos celestes de 
l’univers. Els més petits 
(INF / CI) amb la tècnica del 
mosaic realitzarem un 
mural del sistema solar i els 
més grans (CM / CS) 
crearem un planisferi que 
ens serà molt útil per poder 
interpretar el cel nocturn. 

L’ESPAI (INF / CI) Crearem 
unes originals titelles amb 
motius espacials que faran 
volar la imaginació dels 
menuts. 
APRÈN L’ASTRONOMIA 
(CM / CS): aproparem 
aquesta ciència als 
alumnes per fer-la més 
entenedora d’una manera 
molt dinàmica. Posarem en 
joc tot el que hem aprés 
fins ara amb el joc de 
l’espai. 

 

NIT Joc de nit Joc de nit  
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EESSOO  ////  TTRREEBBAALLLL  DDEE  SSÍÍNNTTEESSII  ////  PPRROOJJEECCTTEE  DDEE  RREECCEERRCCAA  
 
CCOONNVVIIUURREE  AAMMBB  LLEESS  EENNEERRGGIIEESS  RREENNOOVVAABBLLEESS  
  
Reflexionar sobre els hàbits de consum energètic i conèixer i fer ús de les fonts 
d’energia renovables. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCIICCLLEE  MMIITTJJÀÀ  ////  CCIICCLLEE  SSUUPPEERRIIOORR  ////  EESSOO  ////  TTRREEBBAALLLL  DDEE  SSÍÍNNTTEESSII  
 
DD’’HHOOMMOO  AANNTTEECCEESSSSOORR  AA  HHOOMMOO  SSAAPPIIEENNSS  
Definir els trets principals d’algunes societats caçadores  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M 
A 
T 
I 

 ENERGIA SOLAR TÈRMICA: 
Muntatge i posada en 
funcionament d’equips 
solars tèrmics per 
comprovar com podem 
escalfar l’aigua per a 
diferents aplicacions amb 
aquesta font d’energia neta 
i renovable. 

T 
A 
R 
D 
A 
 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: 
Els / les alumnes 
comprovaran com amb els 
aparells de baix consum 
d’energia, les emissions i el 
cost econòmic. 
ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAIXA: Muntatge 
de maquetes de cases que 
funcionen únicament amb 
energia solar fotovoltaixa 
per obtenir electricitat. 

CUINA SOLAR: Coneixerem 
el món de les cuines solars: 
els diferents tipus (forns 
solar i cuines solars 
parabòliques) i els principis 
de funcionament. Hi 
cuinarem i construirem dos 
forns solars que us endureu 
de record a l’escola. 

 

NIT Opcional: joc de nit Opcional: festa de cloenda  

M 
A 
T 
I 

JOCS PREHISTÒRICS: 
Pràctica de diferents jocs 
que reproduiran algunes de 
les activitats que es 
realitzaven en aquesta 
època. 
EVOLUCIÓ HUMANA: 
Anàlisi de l’evolució de 
l’ésser humà a partir de la 
reproducció de cranis. 

EL CASTELL DE BURRIAC: 
excursió a aquest mirador 
del Maresme i del seu 
rerepaís, que abasta fins al 
Montnegre, Montseny i 
cingles de Bertí. 

L’ORIGEN DEL FOC: 
intentarem fer foc amb 
ferro i sílex, i amb branques 
i un arquet. 
PRODUCCIÓ 
TECNOLÒGICA: amb 
ascles de sílex cadascú es 
farà la seva col·lecció 
d’eines 

T 
A 
R 
D 
A 
 

HÀBITAT PREHISTÒRIC:  
elaboració d’un pic o bifaç 
amb còdols i d’una cabana 

PINTURES: reproducció 
d’una pintura rupestre amb 
pigments naturals.  
EL SARRÓ: amb un 
fragment de sílex 
perforarem la pell de conill i 
mitjançant l’espart, la 
cosirem per elaborar una 
bossa de mà 

 

NIT Joc de nit Una cacera prehistòrica  
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CANYAMARS 
ALBERG MAS SILVESTRE 

 
 
L’alberg està situat en el cim d’una carena entre les rieres de Rimblas i Canyamars. 
Els nuclis urbans més propers són a 5km (Canyamars) i a 20 km (Mataró). Obra vista 
a l’interior i arrebossat de color maduixa a l’exterior. Hi ha quatre grans zones: de 
dia, de nit, esportiva i exteriors. Llar de foc al menjador i a la sala d’activitats. 
 
Capacitat: 152 places (dividides en dos mòduls) 
Adreça: Veïnat Rimblas, 14 – 08319 CANYAMARS 
(Num. Reg. SJ: 12) 
 
 
IINNFFAANNTTIILL  ////  CCIICCLLEE  IINNIICCIIAALL  
 
AAVVEENNTTUURREESS  AAMMBB  EELLSS  IINNDDIISS  
  
Desvetllar l’interès als petits de tot el que suposa un món desconegut i fantàstic  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En aquest alberg també es poden realitzar els programes: 
 
- LA MÀQUINA DEL TEMPS 
- CONVIURE AMB LES ENERGIES RENOVABLES 
- D’HOMO ANTECESSOR A HOMO SAPIENS 
- VIATGE A LA LLUNA 
- EXPLORADORS DE LA CIÈNCIA 
 

M 
A 
T 
I 

 EL TÒTEM: construcció 
d’un objecte que serà 
l’emblema de la triu i que 
ens endurem de record 

COMIAT DE LA TRIBU: ens 
acomiadarem del petit 
poblat indi amb una festa 
plena de sorpreses! 

T 
A 
R 
D 
A 
 

EL TIPI: Tot i que la nostra 
tenda índia no està feta 
amb pells d’animals, la 
decorem amb motius 
animalístics com si es 
tractés d’una autèntica 
casa índia 

EL GRAN JOC INDI: haurem 
de superar un seguit de 
proves per demostrar que 
la fortalesa, l’estratègia, la 
cooperació i el respecte 
per la natura són també els 
nostres valors 

 

NIT Joc de nit Joc de nit  
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IINNFFAANNTTIILL  ////  CCIICCLLEE  IINNIICCIIAALL  
 
““FFUUNN  WWIITTHH  EENNGGLLIISSHH””  
  
Consolidar la primera presa de contacte amb una llengua nova alhora que ens hi 
familiaritzem per tal d’agilitzar i accelerar processos d’aprenentatge i adquisició 
lingüística posteriors.  

  
  
IINNFFAANNTTIILL  ////  CCIICCLLEE  IINNIICCIIAALL  
 
LLAA  NNOOSSTTRRAA  NNAATTUURRAA  
  
Estimular el coneixement, l’estima i la cura del medi ambient mitjançant l’observació 
i el contacte directe envers la natura que ens envolta  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
A 
T 
I 

 ACTION STORY: Descobrirem una nova 
història, aprendrem a explicar-a en anglès i la 
representarem a través de gestos i accions. 
ENGLISH GAMES: una sèrie de jocs que ens 
permetran recordar tot el vocabulari treballat 
i finalitzar l’estada amb rialles i diversió 

T 
A 
R 
D 
A 
 

FLASHCARDS, SONGS AND DANCES: a 
partir de jocs i cançons ens familiaritzem amb 
la sonoritat d’aquesta llengua, descobrim nou 
vocabulari i noves maneres de passar-nos-ho 
bé tot aprenent anglès.  
ENGLISH WORKSHOP: un taller que permetrà 
als alumnes aprendre anglès a través de tot 
aquell material que els és més familiar i 
alhora craran un record. 

 

NIT Story Time  

M 
A 
T 
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 ARBRES: jugant, jugat, ens 
endinsarem en el bosc per 
observar els arbres de ben 
aprop per després 
confeccionar el nostre. 

ANIMALS: gimcana per 
conèixer els animals més 
eixerits I entremaliats del 
bosc. Descobrirem on 
s’amaguen fent de 
detectius tot seguint els 
rastres que anirem trobant: 
nius, petjades, pines 
rossegades, sorolls… 

T 
A 
R 
D 
A 
 

BOSC: gimcana on 
recollirem els reidus que 
els monitors hauran 
col·locat prèviament pel 
camí. Aprendrem a 
reciclar-los I a reutilitzar-
los. 

PLANTES: ens 
disfressarem de 
papallones, abelles I 
d’altres insectes per tal 
d’anar a cercar les flors del 
nostre color preferit. La 
seva olor ens permetrà 
reconèixer les plantes 
aromàtiques del bosc i 
fabricarem una bossa de 
flors que ens endurem com 
a record. 

 

NIT Joc de nit Festa de cloenda  
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IINNFFAANNTTIILL  ////  CCIICCLLEE  IINNIICCIIAALL  ////  CCIICCLLEE  MMIITTJJÀÀ  ////  CCIICCLLEE  SSUUPPEERRIIOORR  
 
FFEESSTTIIVVAALL  DDEELL  CCIIRRCC  
  
Desvetllar l’interès del món del circ i dels espectacles artístics. Posar en pràctica 
diverses habilitats corporals.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M 
A 
T 
I 

 EL GRAN JOC DEL CIRC: 
les proves que ens 
plantejaran ens ajudaran a 
conèixer més a fons el 
meravellós món del circ 

SOM ARTISTES: Gaudirem 
d’un passeig pels voltants 
de l’alberg i, com a bons 
artistes, ens acomiadarem 
amb jocs i danses de 
cloenda. 

T 
A 
R 
D 
A 
 

MALABARISTES I 
ACRÒBATES: construirem 
objectes malabars per 
entrenar la coordinació i 
treballarem l’habilitat i 
l’equilibri realitzant 
diversos exercicis. 

PALLASSOS I MIMS: 
Maquillar-nos com aquests 
personatges ens ajudarà a 
representar diverses 
situacions i estats d’ànim 
sense utilitzar la paraula, 
així com recrear situacions 
còmiques davant dels 
companys. 

 

NIT Joc de nit Festa de cloenda  
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DELTEBRE 
ALBERG MN. ANTONI BATLLE 

 
Situat al centre del Delta de l’Ebre, a l’entrada de la població de Deltebre i a tan sols 
300 metres de la seu del Parc Natural del Delta de l’Ebre. Es tracta d’una construcció 
moderna (1988), distribuïda en quatre nivells intercalats. És un alberg pensat per a 
joves i grups. L’any 2008 es van realitzar importants obres de remodelació. 
 
Capacitat: 118 places (habitacions de 4 i 10 llits) 
Adreça: Av. Goles de l’Ebre – 43580 Deltebre 
(Num. Reg. SJ: 85) 
 
 
IINNFFAANNTTIILL  ////  CCIICCLLEE  IINNIICCIIAALL  
 
VVIIUU  EENN  DDIIRREECCTTEE  EELL  DDEELLTTAA  
  
Desvetllar l’interès als petits de tot el que suposa un món desconegut i fantàstic  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

M 
A 
T 
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 CULTIVEM L’ARRÒS: Observarem i 
practicarem les tasques d’abans i d’ara 
als camps d’arròs. Segons l’època de 
l’any coneixerem el cultiu tradicional i les 
seves tasques: “xarrugar”, sembrar, 
plantar, “birbar”** o segar (Cal transport) 
** Treballs que es fan amb la Xarruga:  Arada de ferro, amb pala lateral, 
emprada per al conreu de l'arròs i d'altres conreus en què hom ha de fer els 
solcs molt profunds 
** Arrencar les herbes dels sembrats, els horts, etc.; eixarcolar. 

EL QUE ENS DÓNA LA NATURA: 
elaborarem galetes, conserves o 
melmelades amb l’ús de productes que 
haurem collit o vist a l’hort. Cada infant es 
podrà endur el que hagi preparat. 
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ELS ANIMALS DEL DELTA: visitarem rucs, 
oques, ànecs, cabres, gallines, aus 
salvatges i els donarem menjar. 
Respondrem a les preguntes: on viuen? 
Quins sons emeten? Què ens donen? I 
cantarem algunes cançons tradicionals 
dedicades als animals (Cal transport) 
JOCS I HISTÒRIES NATURALS: 
explicarem rondalles dels Països Catalans 
amb el suport de material audiovisual I la 
participació dels infants en la 
representació de la història. (Cal 
transport) 

 

NIT Joc de nit  



                                            

VIATGES SANTAMAR SL  TELF/ 935805577 / 625591617 
G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com  

CCIICCLLEE  MMIITTJJÀÀ  ////  CCIICCLLEE  SSUUPPEERRIIOORR  ////  EESSOO  
 
PPEEDDAALLEEJJAATT  PPEELL  DDEELLTTAA  
  
Identificar i valorar els recursos del Delta i l’aprofitament que l’ésser humà en fa tot 
desplaçant-nos amb el vehicle ideal de la zona: la bicicleta.  

  
  
CCIICCLLEE  MMIITTJJÀÀ  ////  CCIICCLLEE  SSUUPPEERRIIOORR  ////  EESSOO  ////  BBAATTXXIILLLLEERRAATT  
 
SSUUMMAA  EEMMOOCCIIÓÓ!!  
  
Gaudir de noves sensacions vinculades a les activitats en el medi natural tot 
practicant diferents mètodes de desplaçament: per aigua, per aire i per terra.  

  
CCIICCLLEE  MMIITTJJÀÀ  ////  CCIICCLLEE  SSUUPPEERRIIOORR  ////  EESSOO  ////  TTRREEBBAALLLL  DDEE  SSÍÍNNTTEESSII  

M 
A 
T 
I 

 LO POBLE: Sortida amb 
bicicleta a la llotja de Deltebre 
on identificarem els peixos, 
coneixerem el sistema de 
subhasta i el treball dels 
pescadors… de riu i de mar. 

LO RIU ÉS VIDA!: Itinerari a 
peu des de Deltebre fins a 
l’embarcador. Sortida amb 
barca fins a la 
desembocadura. 
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L’ECOMUSEU DEL DELTA: 
Visita a la representació dels 
diferents ecosistemes del 
Delta i observació d’espècies 
protegides de peixos, amfibis 
i rèptils a l’aquari. Projecció 
d’un audiovisual. 

LA CASETA DE RAFIELO, UN 
PAGÈS DEL DELTA: excursió 
amb bicicleta i visita a una 
finca d’arrossars: la casa, la 
feina, les eines… 

 

NIT Joc de nit Joc de nit  
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 ELS JOCS DELS NOSTRES 
AVANTPASSATS: ens 
divertirem jugant als jocs de 
sempre: birles, carrera de 
sacs, cordes, petanca… 
ESCALADA: equipats am un 
casc i un talabard, aprendrem 
els principis bàsics de 
l’escalada de franqueig o 
progressió horitzontal i 
l’escalada vertical. 

CAIAC: Equipats amb una 
armilla salvavides, 
navegarem per les aigües 
tranquil·les d’una llacuna. 
Breu explicació de les 
maniobres bàsiques i de les 
normes de seguretat. 
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CIRCUIT AVENTURER: 
entrarem en un laberint aeri 
de ponts penjants en el qual 
els alumnes hauran d’utilitzar 
l’estratègia per sortir 
d’aquest entramat de cordes! 
Al cap, com sempre, el casc! 

SOBRE 4 RODES!: Dins d’un 
circuit tancat especialment 
dissenyat per a aquesta 
activitat, posarem en pràctica 
les nostres habilitats com a 
consuctors sobre un quad! 
TIR AMB ARC: Activitat lúdica 
d’habilitat I concentració que 
reprodueix la tècnica que 
utilitzaven els nostres 
avantpassats tant per 
defensar-se com per 
alimentar-se 

 

NIT Joc de nit Festa de cloenda  
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EESSTTAADDAA  NNAATTUURRAALL  
  
Gaudir d’un entorn natural i incomparable i aprendre les característiques d’un dels 
hàbitats aquàtics més importants de la Mediterrània occidental  
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 LO RIU ÉS VIDA!: Itinerari a 
peu des de Deltebre fins a 
l’embarcador. Sortida amb 
barca fins a la 
desembocadura. 

EL CAMÍ DE L’AIGUA:… DEL 
RIU AL MAR: Sortida amb 
bicicleta fins al port natural 
de la badia del fangar per tal 
de treballar el litoral del Delta. 
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LES LLACUNES: ESCLAT DE 
VIDA!: Itinerari al voltant de la 
Tancada i de l’Encanyissada. 
Visita a la casa de fusta: 
museu interactiu de la flora, la 
fauna i els aprofitaments 
humans (Cal transport) 

L’ECOMUSEU DEL DELTA: 
Visita a la representació dels 
diferents ecosistemes del 
Delta i observació d’espècies 
protegides de peixos, amfibis 
i rèptils a l’aquari. Projecció 
d’un audiovisual. 

 

NIT Joc de nit Joc de nit  

 

 


