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EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE MITJÀ. EL MAR I EL DELTA DE L’EBRE 

Programa d’activitats  Los Josepets  Les Cases d’Alcanar  El Montsià  3 dies/2 nits 
 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

Arribada i instal·lació 
 

Visita i taller a Mon Natura Delta, Delta 
de l’Ebre * 

 
(Dinar Pícnic) 

 

Descoberta de la platja de les Cases 
d’Alcanar  

 

TARDA 

 

Visita la llotja i port de les Cases 
d’Alcanar 

Tornada i 
Adéu-siau! 

 

NIT 

 

Els sediments del riu Ebre  
 Atac al castell  

 

Telèfon de contacte 93 430 16 06 reserves@peretarres.org www.peretarres.org/allotjaments 
 

*Activitat amb suplement  

mailto:fundacio@peretarres.org
http://www.peretarres.org/


                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
Numància, 149 – 151 | 08029 Barcelona | Tel. 93 430 16 06 | fundacio@peretarres.org | www.peretarres.org    
 

 

Visita la llotja i port de les Cases d’Alcanar 

Excursió i descoberta del port de les Cases d’Alcanar, on veurem la llotja i les diferents arts de pesca que fan servir per la zona. Podrem veure l’arribada dels 
vaixells, la descarrega de les captures del dia i la subhasta el peix.  

 

 

 

Els sediments del riu Ebre       

Dividint el grup en dos equips uns faran de riu i altres de preses. Tots dos equips tractaran de fer arribar tants sediments com puguin fins a la seva base per 
aconseguir fer un delta. Qui aconseguirà més sediments i guanyarà el joc?   
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Visita i taller a Mon Natura Delta, Delta de l’Ebre  

Aprofitant la proximitat de l’alberg amb el Delta de l’Ebre ens hi aproparem per passar el dia. Visitarem el centre de natura Mon Natura Delta on podrem fer 
observació dels ocells deltaics i ens aproparan a la vida animal i vegetal de la zona.   
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Atac al castell  

Qui de tots els jugadors serà tant bo amagant-se que aconseguirà arribar fins al castell abans que la resta?   

Descoberta de la platja de les Cases d’Alcanar  

Farem una descoberta de la platja de les Cases d’Alcanar, on realitzarem jocs sobre la biodiversitat i jugarem una estona fent volades d’estels. 
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