BAIX EBRE

ACTIVITATS

D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
QUINA
ANIMALADA

Activitat infantil en la qual
s'aprendrà
a
identificar
rastres de fauna dels Ports
10 d'agost a les 18h
El Toscar
10 euros/persona

MOU-TE
QUI SURT
DE NIT?

Sortida nocturna a la llum de
la lluna per detectar la fauna
que s'amaga entre la foscor
17 d'agost a les 20h

Gimcana
infantil
per
descobrir la fauna i flora dels
Ports amb únicament un mapa
i pistes!
24 d'agost a les 18h
Cova Avellanes
10 euros/persona

La Moleta d'Alfara
10 euros/persona

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
*Activitat subjecta a cobrir inscripcions mínimes,
restriccions Covid-19 o inclemències meteorològiques
*Per a grups de 10 persones es pot fer l'activitat un
dia a convenir (avisar amb una setmana d'antelació) Consultar preus per a menys de 10.
*Menors de 10 anys GRATUÏT

iprojecta_guies

escoles@iprojecta.com

633 952 095 / 644 889 361

QUINA
ANIMALADA

TALLER

Data: 10 d'agost de 18 a 21h

Activitat per a conèixer més específicament la fauna dels Ports de manera
indirecta mitjançant tots aquells rastres que hi deixen al bosc. Identificarem
quina espècie ha deixat cada rastre per mitjà de les claus dicotòmiques.

Dirigida a: Famílies i infants
Trobada: Centre de Visitants
Baix Ebre, Roquetes
Preu: 10 euros/persona
Cal portar: Mascareta, aigua, berenar,
protecció solar, calçat i roba adequada

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
*Activitat subjecta a cobrir inscripcions mínimes, restriccions
Covid-19 o inclemències meteorològiques
*Per a grups de 10 persones es pot fer l'activitat un dia a
convenir (avisar amb una setmana d'antelació) - consultar
preus per a menys de 10 persones.

L'activitat consisteix en tres parts:
Descoberta de la fauna que hi habita al Parc Natural dels Ports
mitjançant els seus rastres. Amb explicacions, material manipulable i
fotografies aprendrem que són i per a què serveixen. També adquirirem
tots els coneixements necessaris per identificar els rastres que hi deixa
cada espècie.
Recorregut per l’entorn dels Ports, per la zona del Toscar, en busca de
diferents rastres que hi ha deixat la fauna al seu pas. Tots aquells que
es troben s’identificaran amb treball en equip entre tots els participants
gràcies a les claus dicotòmiques disponibles.
Taller d’elaboració d’una petjada, amb argila, d’algun dels animals
característics que formen part del Parc Natural dels Ports.

*Menors de 10 anys GRATUÏT
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apuentes@iprojecta.com
escoles@iprojecta.com

633952
952095
095//644
644889
889361
361
633

QUI SURT
DE NIT?

SENDERISME INTERPRETATIU

Data: 17 d'agost de 20 a 00h
Dirigida a: Famílies

Sortida per un dels itineraris del Parc Natural dels Ports a la Moleta.
Descobrirem la fauna nocturna que s’amaga al bosc. Hi habiten moltes aus,
sobretot rapinyaires i mamífers que són molt difícils de veure o sentir
durant el dia, però quan és pon el Sol donen vida al bosc.

Trobada: Àrea de lleure La
Font Nova, Alfara de Carles

La sortida consisteix en quatre parts:
Explicació dels rapinyaires i mamífers, amb especial èmfasi dels
nocturns, que habiten al Parc Natural dels Ports amb el suport de
material manipulable com plomes, motlles de petjades, pinyes...

Preu: 10 euros/persona
Cal portar: Mascareta, aigua, sopar,
frontal, calçat i roba adequada

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

S’iniciarà la ruta per l’itinerari del Parc cap a la Moleta fent parades per
interpretar el paisatge i trobar senyals de vida al bosc.
Dalt a la Moleta farem una parada per sopar a la llum de la lluna.

*Activitat subjecta a cobrir inscripcions mínimes, restriccions
Covid-19 o inclemències meteorològiques
*Per a grups de 10 persones es pot fer l'activitat un dia a
convenir (avisar amb una setmana d'antelació) - consultar
preus per a menys de 10 persones.

La ruta de tornada, un cop sigui completament fosc, ens servirà per
poder parar a escoltar i intentar observar aquesta fauna que de nit dona
vida al bosc.

*Menors de 10 anys GRATUÏT
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MOU-TE

GIMCANA INFANTIL

Data: 24 d'agost de 18 a 21h
Dirigida a: Famílies
Trobada: Àrea de lleure Sant
Roc
Preu: 10 euros/persona

Els i les participants descobriran la fauna i flora que hi ha present al Parc
Natural dels Ports mitjançant una gimcana vivencial. Amb un mapa
s’hauran d’orientar per poder trobar les caixes amagades per la zona.
Cadascuna d’elles contindrà elements diversos com fulles, petjades,
plomes, endevinalles que ens serviran per esbrinar l’espècie que s’amaga
a cada punt. Un cop descobertes totes les espècies es recompensarà amb
un nou mapa per trobar el tresor final.
L’activitat consisteix en tres parts:

Cal portar: Mascareta, aigua, sopar,
frontal, calçat i roba adequada

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
*Activitat subjecta a cobrir inscripcions mínimes, restriccions
Covid-19 o inclemències meteorològiques
*Per a grups de 10 persones es pot fer l'activitat un dia a
convenir (avisar amb una setmana d'antelació) - consultar
preus per a menys de 10 persones.

Contextualització del lloc on ens trobem i el valor natural del Parc
Natural dels Ports
Inici de la gimcana. La primera part amb un mapa s’ha d’aconseguir
trobar tots els punts i descobrir l’espècie que s’amaga en cadascun
d’ells.
Un cop descobertes totes les espècies es lliurarà un mapa final per
poder trobar el tresor amb l’ajuda de tots els participants.

*Menors de 10 anys GRATUÏT
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