Apropa’t al Delta del Llobregat
PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
Destinataris/es

Lloc per dinar

Escoles i Instituts (Educació Infantil,
Primària, Secundària i Batxillerat).

Parc Nou del Prat de Llobregat,
(Lavabos, aigua potable, servei de
bar-restaurant i àmplies zones
d’esbarjo).

Servei d’Educació Ambiental de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Espais naturals del RemolarFilipines i del riu Llobregat Cal TetCa l’Arana.

Tel: 93 370 90 02
c/e: seaprat@elprat.cat

Durada de l’activitat
Un matí

Itinerari
Projecció d’un audiovisual.
Reserva natural del RemolarFilipines.
Pineda de Can Camins i platja del
Prat.
Espais Naturals del riu Cal Tet- Ca
l’Arana

Recomanacions
Porteu llapis, carpeta dura,
gorra, calçat i roba còmode, i la
cantimplora en una motxilla
petita.

Material didàctic
Cada alumne participant rebrà
material didàctic de suport.

PREUS CURS 2011-12
Educació Infantil i cicle Inicial:
173 euros per grup-classe
Cicle Mitjà i Superior, Educació
Secundària i Batxillerat
195 euros per grup-classe

Informació i reserves:

Apropa’t al Delta del Llobregat

Itinerari educatiu

PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

EDUCACIÓ INFANTIL
Sortida “Apropa’t al Delta”

Aquest programa educatiu ofereix
un marc de treball adequat per a
descobrir els espais naturals del
Delta del Llobregat a través de
sortides guiades amb educadors/es
ambientals.
El programa permet apropar
l’alumnat, d’una forma activa i
participativa,
al
coneixement
d’aquests singulars espais, a la
seva fragilitat i importància de la
seva protecció.

Les
sortides
guiades
es
desenvolupen en tres espais
naturals representatius del Delta
del Llobregat:
· espais naturals del Riu Llobregat
Cal Tet – Ca l’Arana
· El Remolar-Filipines i la platja de
Viladecans
· Pineda de Can Camins i platja
del Prat.

Ens aproparem amb els cinc sentits a aquests
ambients aquàtics tan especials.

Sortida “Els Ocells piulen a la Pineda de Can
Camins”
Passeig per la Pineda litoral de Can Camins:
coneixerem quins són els ocells que viuen a la
Pineda i imitarem els seus reclams.

CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA
Sortida “Apropa’t al Delta”
Exploració dels singulars hàbitats naturals i la
biodiversitat del delta del Llobregat. Observació
d’aus aquàtiques.

Sortida “Sorra i Pins”
Sortida per a conèixer el sorprenent litoral del Prat
tot alternant jocs sensitius i dinàmics amb
activitats de reconeixement dels elements que li
són propis: la sorra i les plantes de la platja, els
pins i els animals de la Pineda de Can Camins.

CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA
Sortida “Apropa’t al Delta”
Descoberta dels hàbitats naturals i la biodiversitat
del Delta del Llobregat. Identificació de les aus
aquàtiques.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
Sortida “Apropa’t al Delta”
Repàs històric de la formació del delta del
Llobregat: origen, evolució i transformació. Els
Ecosistemes del Delta. Debat entorn a les
problemàtiques ambientals i l’ús del territori.

Nous itineraris per 1er cicle d’ESO
(A partir de l’abril)
Sortida “Els camins de l’aigua al Delta”
Itinerari temàtic sobre el cicle de l’aigua al Delta i
les seves característiques.

Sortida “La biodiversitat del Delta”
Itinerari temàtic per descobrir la diversitat
biològica del delta del Llobregat.

