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Barcelona, 2 de març de 2018

Als pares dels nostres alumnes de 2n d’ESO
Benvolguts senyors,
En aquest moment del curs ens sembla el moment adient per presentar-vos la proposta del
“Projecte de Ciències” que faran durant el tercer trimestre els alumnes de 2n d’ESO.
Aquest projecte té un caire transversal i globalitzador, és a dir, comporta unes tasques en què
l’alumnat ha d’encarar preguntes i problemes a resoldre sobre diferents continguts que
apareixen en les matèries de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tecnologia.
La seva finalitat és donar a l’alumnat la possibilitat d’aplicar a situacions concretes les seves
capacitats, habilitats, coneixements i estratègies adquirides fins ara, a més d’assolir la capacitat
de treballar en grups heterogenis.
Aquest projecte tractarà sobre el “Delta de l’Ebre”, tema que comportarà un conjunt d’activitats i
estudis sobre l’agricultura, el mar i la pesca, la fauna i flora del Delta, el medi humà, la formació
i evolució del Delta, etc.
Aquestes activitats es realitzaran els dies 9, 10 i 11 de maig i comportarà l’estada i l’allotjament
a l’Alberg Delta Parc de Sant Jaume d’Enveja (Montsià).
El preu total de l’estada és de 210 €. Inclou: el transport en autocar, els desplaçaments durant
aquests dies, la pensió completa amb berenars, l’assegurança d’assistència sanitària
d’accidents, el material didàctic necessari, i les activitats especials que consten al programa
que s’adjunta al darrere.
El pagament de l’activitat s’ha de fer, amb targeta, a la botiga virtual del Campus del 12 al 19
de març.
Els alumnes que no realitzin aquesta activitat, hauran de fer aquests mateixos dies un projecte
alternatiu, preparat pel centre i sota el control d’un professor/a.
Amb el desig que aquesta activitat sigui profitosa per als seus fills, restem a la seva disposició.
Ben cordialment
La Direcció

PROGRAMA

09 de maig, dimecres
07,00 : Sortida en autocar des del Col·legi (carrer Entença). Esmorzar en àrea de servei de l’autopista.
10,00 : Arribada a l’alberg Delta Parc de Sant Jaume d’Enveja. Acomodació i presentació dels monitors.
11,00 : Activitat pedagògica: VISITA AL MUSEU DEL DELTA DE L’EBRE “MÓNNATURA”.
12,00 : Activitat : CONDUCCIÓ DE BARQUES AMB PERXES.
13,30 : Dinar a l’alberg.
15,00 : Activitat pedagògica : EXPERIÈNCIA AGRÍCOLA, FANGOTERÀPIA i PASSEIG EN CARRO.
17,00 : Berenar
17,30 : Activitat pedagògica : VISITA A LA LLOTJA DEL PEIX DE SANT CARLES DE LA RÀPITA.
19,00 : Arribada a l’alberg.
20,00 : Temps lliure (activitats esportives)
21,00 : Sopar a l’alberg.
22,00 : Passeig nocturn per Sant Jaume d’Enveja.
00,00 : Descans.
10 de maig, dijous
08,15 :
09,30 :
13,00 :
15,00 :
17,00 :
18,00 :
19,00 :
20,00 :
21,00 :
22,00 :
00,00 :

Esmorzar
Activitat pedagògica : DESCOBERTA DEL DELTA EN BICICLETA (ruta l’Encanyissada).
Dinar al restaurant “La Gaya”.
Activitat pedagògica : CREUER PER LA DESEMBOCADURA DE L’EBRE I VISITA A DUNES.
Berenar
Arribada a l’alberg.
Temps lliure (activitats esportives).
Treball individual i en grup en aules habilitades a l’alberg.
Sopar a l’alberg.
Activitats nocturnes.
Descans.

11 de maig, divendres
08,00 :
10,00 :
13,30 :
15,30 :
18,00 :

Esmorzar.
Activitat pedagògica: PIRAGÜISME AL RIU EBRE (Gola de Migjorn)
Dinar a l’alberg.
Tornada cap a Barcelona.
Hora aproximada d’arribada al col·legi.

Notes:
• En dies posteriors es realitzaran sessions a l’escola per ultimar els continguts del projecte
• En aquest programa pot variar l’ordre de les activitats en funció de les condicions meteorològiques o
les necessitats organitzatives.
• En cas de no realitzar-se aquestes activitats per raons meteorològiques o organitzatives se’n
realitzarien unes altres.
• Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

