
Gabinete de Prensa

Concello de Ourense
prensa@ourense.gal
988.388.121

ACTIVIDADES INFANTÍS:

OBRADOIRO  DE  COMEDEIROS  PARA  PAXAROS.  29  de  abril  de  2018
11:00h.
As  aves  son  un  elemento  fundamental  dos  ecosistemas  urbanos.  Para
fomentar que os nenos e nenas se sensibilicen cara estes animais e a súa
importancia, propoñemos elaborar uns comedeiros para paxaros que poidan
colocar  preto  da  súa  casa.  Esta  actividade  constará  de  dúas  partes,  unha
explicación de por que facer un comedeiro para aves, como empregalo e onde
colocalo, así como a explicación de como construílo con materiais reciclados e
logo  a  elaboración  do  comedeiro  cos  materiais  reciclados.  Actividade  para
público infantil a partir de 3 anos.

OBRADOIRO DE BOMBAS DE SEMENTES. 13 de maio de 2018. 11:00h.
As bombas ou bolas de sementes son unha forma moi antiga de propagar as
sementes de plantas que non requiren ningún traballo previo no chan. Esta
técnica é moi útil e fácil de usar, que ademais de ser utilizada na agricultura
natural serviu para repoboar e axudar a preservar a flora autóctona. Durante
esta actividade explicarase a técnica para realizar as bombas de sementes,
porqué  facelas  e  como  espallalas,  realizaranse  as  bombas  con  sementes
autóctonas adecuadas ao mes de maio. Ao final da actividade cada participante
levará consigo as bombas realizadas por el, para poder espallalas por onde
considere  adecuado  ou  necesario.  Actividade  dirixida  público  de  todas  as
idades, ideal para realizar esta actividade en familia. 

ARTISTAS DO CLIMA. 27 de maio de 2018 11:00h.
A partir desta actividade podemos expresar libremente e cos medios que temos
dispoñibles o cambio climático para nós, como se produce e cales son as súas
consecuencias. A actividade comezará cunha tormenta de ideas sobre o tema
para construír entre todos os participantes o concepto de cambio climático. A
continuación os participantes organizados en pequenos grupos elixirán o tipo
de traballo que queren levar a cabo, con materiais de expresión plástica, como
pinturas,  papel,  tesoiras,  e  material  reciclado.  Actividade dirixida  a  nenos e
nenas a partir de 5 anos.

COÑECENDO OS ECOSISTEMAS. 3 de xuño de 2018 11:00h.
Os ecosistemas están compostos por todos os seres vivos que nel viven, o
ambiente físico onde viven e a relación existente entre os seres vivos e o seu
entorno  físico.  Para  que  os  mais  cativos  comprendan  a  importancia  dos
ecosistemas, os seus compoñentes e as súas relacións, proponse unha serie
de xogos grupais. 
Actividade dirixida a nenos e nenas a partir de 5 anos.
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APRENDENDO SOBRE A ENERXÍA. 10 de xuño de 2018 11:00h.
Esta actividade pretende facer comprender aos nenos como funciona a enerxía
e  como  se  transforma,  a  través  dunha  serie  de  experimentos  onde  se
explicarán os distintos fenómenos e a importancia das enerxías renovables.
Durante esta actividade elaboraranse un muíño de vento, un muíño de auga e
unha placa solar con materiais reciclados e cotiáns. Actividade dirixida a nenos
e nenas a partir de 3 anos. 

OBRADOIRO DE RECICLAXE DE PAPEL. 24 de xuño de 2018 11:00 h.
A reciclaxe é un acto de gran importancia para a sociedade xa que implica a
reutilización de elementos e obxectos de diferentes tipos que se descartarían
contribuíndo a formación de mais lixo. Con este obradoiro pretendemos que os
cativos e cativas se acheguen á reciclaxe dun xeito dinámico e divertido. 
A  actividade  comezará  cunha  breve  explicación  da  importancia  de  reciclar
papel e do procedemento que imos facer, a continuación farase todo o proceso
de  reciclado  de  papel  de  periódico,  dende  a  elaboración  de  polpa  ata  a
creación dunha folla individual de papel reciclado. Actividade dirixida a nenos e
nenas a partir de 3 anos. 

ACTIVIDADES     DE ADULTOS

MINDFULNESS EN ÁMBITOS SOCIOSANITARIOS. 21 e 28 de abril de 2018
17:00h.
Aproveitando  que  a  contorna  de  Montealegre  é  un  lugar  ideal  para  o
mindfulness e  a aprendizaxe  e práctica  da atención plena pola  súa riqueza
natural  realízase  esta  actividade  de  formación  para  os  interesados  nesta
disciplina.  Os  obxectivos  concretos  desta  actividade  son:  dar  a  coñecer  o
mindfulness e a súa utilidade nos ámbitos sociosanitarios, promover a contorna
do parque de Montealegre como un lugar axeitado para diversas prácticas de
relaxación e atención plena e fomentar que o parque se empregue como lugar
de formación cara o crecemento persoal e profesional. 
Aínda que é unha actividade aberta, está enfocada a persoal sociosanitario de
cara a súa mellora profesional.

OBRADOIRO DE CONSUMO RESPONSABLE 2 de xuño 2018 17:00h. 
Esta actividade pretende facer reflexionar aos participantes sobre o tema do
consumo responsable, identificando cales son as necesidades básicas do ser
humano,  os  patróns  persoais  de  comportamento  en  relación  ao  consumo,
reflexionado sobre o poder da publicidade e da moda nos nosos hábitos de
consumo e investigando sobre a busca de patróns equilibrados de consumo e
diferentes  alternativas.  Analizaranse  as  consecuencias  medioambientais
durante  toda  a  cadea  de  produción  de  diferentes  obxectos  cotiáns  e
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reflexionarase sobre as necesidades reais do ser humano. Actividade dirixida a
público adulto.

OBRADOIRO DE ALIMENTACIÓN ECOLÓXICA E SAUDABLE.  9  de xuño
17:00h
Ultimamente  a  nutrición  experimentou  unha  autentica  revolución  nas
sociedades mais desenvolvidas. Tan importante e levar unha dieta saudable
como sostible,  por iso queremos achegar con esta actividade os conceptos
sobre  unha  dieta  máis  ecolóxica  para  favorecer  a  nosa  saúde  e  o  medio
ambiente. Os obxectivos desta actividade son xerar actitudes críticas sobre o
modelo de consumo actual, dando a coñecer formas alternativas de consumo,
sensibilizar da importancia do consumo responsable e sostible de calidade e
fomentar o cambio nos hábitos dos consumidores para evitar comportamentos
que promovan o desperdicio de alimentos. 


