
SORTIDES I
EXPERIÈNCIES

EDUCACIÓ VIVA ESC
O

LES 

ARTESANIA · TRADICIONS · NATURA · PATRIMONI 

 Experiències Edu360º



TALLER DESTACAT

SORTIDES

Tarifes indicades per 25 alumnes o més. Per menys alumnes, cosultar preu.  



 

· Espai Natura Club Esportiu Amposta

                    

· Tallers experimentals
· Ancoratge escola
· Menu saludable

Els infants gaudiran d' una
jornada rica en experiències
saludables connectades a la
natura.
Us oferirem un circuit on
podran experimentar el joc a
través de  propostes que els
vincularan a l' estima per la
natura, el món de l'equitació i
 l'esport.

Què oferim?
Espai de joc lliure naturalitzat
Taller natura
Experiència en ponis
Jocs de raquetes

Preu per alumne: 17€ 

 BANYS DE NATURA

Habitant la
natura

ITINERARI

El preu inclou monitoratge tot el dia, dinar, ancoratge a l'escola i assegurança 

 Club Esportiu  Amposta

Experiències a l'aire lliure
vinculades a la natura, el joc lliure ,
l'esport i l'equitació

 Col.laboren:



 

· Cooperativa  Agrícola del Camp - Sta Bàrbara  
· Museu de la vida a la Plana - Sta Bàrbara

 Ermita del Remei - Ulldecona

· Oliveres mil·lenàries de l'Arión - Ulldecona 
· Taller experimental "collim olives" - Ulldecona

SORTIDA OLIVERES

L'oli, les
oliveres i el
seu conreu
Us acompanyarem simulant un
viatge en el temps. Junts
descobrirem els secrets d'una
de les tradicions agrícoles més
representatives i ancestrals de
les Terres de l'Ebre: el conreu
de l'olivera. Caminarem entre
oliveres mil·lenàries mentre
experimentem, de primera mà,
l'ofici del seu conreu. 

ITINERARI

Preu per alumne: 14€ 

El preu inclou entrades, monitoratge tot el dia, assegurança i IVA



· Perxar, salines, observació aus / Taller
sediments- Lloc: Mónnatura

                    Dinar: Ullals de Baltasar
  
Excursió i  proposta interpretativa- Lloc: Ullals
de Baltasar

SORTIDES

SORTIDA PARC NATURAL DELTA DE L'EBRE

Habitem lo
Delta

Descobrir tots els hàbitats del
Delta de l'Ebre i poder
reconèixer i aprendre coses de
la seva formació - regressió i
dels éssers vius que l'habiten.
Aiguamolls, surgències d'aigua
dolça, salines i platges.
Tot un dia per HABITAR el Delta
de l'Ebre i conscienciar-nos de
la seva riquesa i a la vegada
fragilitat.
Conèixer per estimar i
preservar.

ITINERARI

Preu per alumne: 15€ 

El preu inclou entrades, monitoratge tot el dia, assegurança i IVA



· Visita al  Jaciment del Cocó de la Gralla - Ports 
· Tallers prehistòria - Ports 

      Refugi Carrovera o  Casal 

· Visita mixta al Museu  - Mas 
·Taller o demostració artesana

SORTIDA PARC NATURAL DELS PORTS 

Pauma i
prehistòria
activa al Mas
de Barberans
Un poble referent en l'artesania
de la pauma, on recentment
s'han descobert les pintures
rupestres del Cocó de la
Gralla. Una sortida
experimental mixta entre el
Parc Natural dels Ports i el
poble del Mas. Guiatges actius i
tallers amb artesanes (llata) i
l'equip de Tataküa-Artra.
Aquesta sortida té diverses
opcions que adapatem segons
intereès del grup. Consulta'ns. 

ITINERARI

Preu per alumne: 14€ 

El preu inclou entrades, monitoratge tot el dia, assegurança i IVA



· Visita al  Centre d'Interpretació  del Riu
· Excursió al bosc de ribera i Assut
. Tallers experimentals

      Assut o Parc del Riu
 

· Activitat sobre oficis tradicionals i artesania o
visita al poblat iber. 

SORTIDA RIU - TIVENYS

L'Ebre, la
seva vida i el
bosc de ribera
Coneixerem de primera mà el
riu i la seva història al seu pas
pel poble de Tivenys. Ens
endinsarem al bosc de ribera i
caminarem fins a arribar a
l'Assut! Guiatges actius que ens
portaran a descobrir junts la
fauna i la flora que viu de les
seves aigües. Activitats i tallers
que a més, ens permetran
conèixer les tradicions i oficis
del poble, del territori. En
funció de l'edat dels infants,
visitarem també el poblat iber. 

ITINERARI

Preu per alumne: 12€ 

El preu inclou entrades, monitoratge tot el dia, assegurança i IVA



Preu per alumne: 11€ 

· Opció de fer taller a l'embarcador abans o
després de la sortida amb el cost afegit de 1,5€
per alumne

SORTIDA RIU - LO SIRGADOR

L'Ebre, lo riu
que és vida, i
lo Sirgador

Un contacontes a bord, una
història que només podeu
conèixer navegant en Lo
Sirgador... Al que no podreu
pujar, sense abans Sirgar!
Guiatge i taller actius i
experimentals durant el viatge
que ens permetran conèixer de
primera mà lo riu i la seva
història, també la flora i la fauna
que viu de les seves aigües. Un
viatge inoblidable... i artístic!
Pugeu? 

Sortides des de Tortosa o
Amposta. 

DURADA ITINERARI: 1:30H 

El preu inclou entrada, monitoratge i guiatge a bord, assegurança i IVA. 



Preu del Taller: 135€

TALLER SEDIMENTS

QUÈ PASSA AL
DELTA DE L' EBRE

Ens agrada fer-nos preguntes i a
dia d'avui veient  el que  està
passant al Delta de l' Ebre és molt
necessari respondre-la entre tots
i totes.

Partirem de l'experiència activa
de fer un experiment de
sedimentació per a parlar dels
diferents factors que provoquen
la ràpida regressió del Delta de
 l' Ebre.

 Acompanyarà el Taller, Eva
Campomar cocreadora de Riu
amunt, Riu avall. Conte que serà
explicat en el taller, per
impregnar d' imaginari una
situació real amb la que haurem
de conviure els i les habitants del
Delta de l' Ebre.

DURADA TALLER: 1:30H 

Taller que es pot acompanyar d' una sortida natura al Riu i Bosc de Rivera



INFO I RESERVES 
645 34 30 13 MAITE - 628 24 58 21 EVA

Activitats coorganitzades per 

Gràcies per la confiança

R E C O N E I X E M E N T S

Premi Nacional Artesania Impulsa Premi Emprèn Premi a l'Emprenedoria


