
 

 

 

 

 

 

 

 

TÈTOLS 
 

PARC NATURAL DEL DELTA DE L’EBRE 
 

Del 26 de juny al 2 de juliol de 2023 
Per a nenes i nens de 10 a 15 anys 
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Què farem 
Durant 7 dies, els i les participants de l’estada de natura “Tètols”, conviuran al bell mig del Parc Natural 

del Delta de l’Ebre, un entorn privilegiat per observar i conèixer la gran varietat d’animals i plantes que 

podem trobar en un espai únic com aquest. 

Els i les joves estaran sota la responsabilitat d’educadors i educadores naturalistes amb molta 

experiència en el món del lleure. El joc, l’observació de la fauna i flora i la descoberta de l’entorn seran el 

fil conductor que acompanyarà els infants i joves durant una setmana inoblidable! Us animeu a 

descobrir el Delta amb bicicleta? A més, l’experiència a “Tètols”, aportarà al nen/a més autonomia i 

responsabilitat en el desenvolupament de les tasques diàries alhora que podrà fer nous amics amb qui 

compartirà 7 dies de molta intensitat.  

 

Algunes de les activitats que es realitzaran són: 

 Ruta en bicicleta: la bicicleta serà el nostre mitjà de transport durant els campaments. El paisatge pla 

del Delta facilita el desplaçament amb bicicleta sense dificultats. Durant els campaments farem una 

petita ruta arribant fins a les zones límit del Parc amb altres zones protegides del Delta. 

 Pesca científic: podrem observar de ben a les espècies de peixos i altres animals de riu que habiten Parc 

Natural del Delta de l’Ebre a través de la pesca científica.  

 Escoltes de fauna nocturnes: anirem a espais privilegiats dins el parc on podrem escoltar i fins tot 

veure, animals que durant el dia reposen i durant la nit tenen el seus moments de màxima activitat. 

Aprendrem a distingir els diferents tipus d’amfibis, aus i mamífers segons el seu cant o crit. 

 Seguiment de rastres: aprendrem a identificar els rastres dels diferents animals que viuen al Parc 

Natural del Delta de l’Ebre i descobrirem a on viuen, com es mouen, què mengen, etc.  

 Jocs d’orientació: durant la ruta diferents equips seran els encarregats d’anar marcant el camí, sempre 

amb la supervisió d’un/a educador/a per tal d’aprendre a fer funcionar la brúixola, llegir un mapa i 

orientar-nos amb diferents elements de la natura.  

 Jocs de nit: a més de ser un recurs pedagògic molt bo per conèixer la nit, ens ajuden a trobar-nos amb 

nosaltres mateixos i a fer cohesió de grup. 

 

...I molt més! 
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On ens allotjarem 
Estarem instal·lats als albergs de joventut de Poblenou del Delta i Deltebre.  

 

Reunió prèvia  
Farem una reunió informativa prèvia als campaments, en la qual hi presentarem l’equip d’educadors/es i 

entrarem amb major detall en el programa dels campaments. A més, podrem resoldre qualsevol dubte que 

sorgeixi i recollir la documentació original per a formalitzar la inscripció. Les reunions de pares es realitzaran els 

dissabtes 20 o 27 de maig a Girona, s’acabarà de concretar hora i lloc als participants via correu electrònic. 

 

Rebuda i tancament 
Els campaments començaran el dilluns 26 de juny. Els educadors/es es trobaran amb els i les participants a 

l’estació de RENFE de Girona o de Barcelona Sants per desplaçar-se amb tren fins al Delta de l’Ebre. També es 

contempla l’opció de recollir algun/a participant a la parada de Camarles.  L’últim dia serà el diumenge 2 de juliol 

i s’acabarà amb un dinar conjunt amb les famílies, durant el qual els educadors/es podran fer un petit intercanvi 

amb mares i pares. Es concretaran els punts i les hores exactes de trobada per mitjà de correu electrònic els dies 

abans de començar. 

 

Darrer dia  
Ens trobem el diumenge 3 de juliol en algun espai del Delta ben acollidor, que ja us concretarem. Anirem xino-

xano fins a una zona de pícnic per tal de fer un dinar tots junts i compartir una bona estona d’històries explicades 

pels vostres fills i filles. Alternativament, si convé més a totes les famílies, podem planificar el retorn també en 

tren o bus. En aquest cas, haurem d’aplicar un increment al preu dels campaments, que es concretaria. 

 

Preu: 425€ (aquest preu inclou assegurança, transport d’anada  i tot el material necessari per les activitats).  
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Contactes:  
Per més informació o per resoldre dubtes previs a l’estada, ens podeu trucar al 693 72 85 65. 

Es facilitarà a les famílies el contacte de la persona responsable del campament per contactar-hi en cas 

d’emergència. 

 

  

 

Què cal dur 
Tot el material ha de cabre en una motxilla gran i marcat amb el nom i cognom del nen/a o noi/a per tal que no es 

perdi o es confongui amb la resta de participants 
- Sac 

- Bicicleta, casc per anar en bici i armilla reflectant 

- Càmeres per recanvi per a la bici i kit per arreglar rodes 

- Llençol  i coixinera 

- Màrfega 

- Motxilla petita per anar d’excursió en la que hi ha de cabre la cantimplora, la crema solar i una peça de 

fruita. És recomanable que tingui nanses còmodes per caminar o anar amb bici.  

- Cantimplora 

- Llanterna i piles de recanvi, si és necessari 

- Sabates d’aigua lleugeres (tipus sandàlies lligades que es puguin mullar)  

- Binocles, si en teniu 

- Banyador i tovallola lleugera 

- Necesser (raspall de dents, pasta de dents, pinta, repel·lent de mosquits, protecció solar, protector 

labial,...) 

-  6* mudes (roba interior, samarretes, pantalons curts, etc) 
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- Uns pantalons llargs 

- Jersei  

- Paravents (i protecció impermeable per la motxilla) o capelina 

- Calçat còmode per caminar i anar en bicicleta 

- Càmera de fer fotos (opcional)  

- Bossa roba bruta  

- Samarreta llisa d’algun color clar 

- Algun llibre per llegir a les estones de descans, i/o guies de natura (no obligatori)  

*El número de mudes és orientatiu, aquest és el número màxim que recomanem. Disposem de sabó de roba biodegradable 

per rentar roba al riu. 

  


