
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DA SEMANA DO MEDIO AMBIENTE 2019

VENRES 31 DE MAIO:

 
Exhibición concurso “Engalana a túa árbore”. 18.30 h rúa do Paseo. Todos os públicos. 

É un concurso no que se pretende rendir homenaxe aos espazos verdes durante a semana do 
Medio  Ambiente  e  que  se  fagan  visibles  durante  todo  o  ano.  Premia  a  creatividade  e  a 
participación cidadá para que sirva de recurso para  a sensibilización ambiental  e  visibilizar  a 
necesidade da creación de espazos verdes na cidade, valorar e conservar os que temos icipar a 
cidadanía en xeral. Levarase a cabo na rúa do Paseo, dende os xardíns do Padre Feijóo ata o 
cruce coa rúa Concordia.

As bases e o premio pódense consultar a continuación.

 
SÁBADO 1 DE XUÑO:

 
Obradoiro de caixas niño. Parque Botánico de Montealegre. 18.00 h. Inscrición obligatoria. 
Todos os públicos (+12 anos)

As aves son un elemento fundamental dos ecosistemas urbanos. Para fomentar a sensibilización 
cara estes animais e a súa importancia elaboraremos caixas-niño para que as poidan colocar 
preto da súa casa. Esta actividade constará de duas partes, primeiro unha explicación de porque 
facer unha caixa nido, como empregala e onde colocala e logo a elaboración dela con corchos de 
botellas. 

 
Xogo do EcoTribial para a mocidade. 18.00 h. Centro civico Colón. Actividade recomendada 
para maiores de 16 anos.

Consiste nun xogo de preguntas e respostas no que participarán equipos tratando de superar a 
maior cantidade de preguntas de catro rondas temáticas. As preguntas estarán relacionadas coa 
natureza e o coidado do medio.  Trátase dun xogo dinámico,  interactivo e moi  divertido onde 
poremos a natureza como centro de coñecemento.

 
DOMINGO 2 DE XUÑO: 

 
Hortas  infantís  Montealegre.  11.00h.  Parque  Botánico  de  Montealege.  Inscrición 
obrigatoria . Actividade infantil (5 a 12 anos)

E importante que os nenos e nenas aprendan que a vida é un proceso que sigue o seu ritmo 
natural e que debemos respectar e coidar as plantas para poder recoller os seus froitos. Realizar 
este cultivo na infancia aumenta a posibilidade de que os rapaces e rapazas se alimenten de 
maneira mais saudable.

Esta actividade desenvolveráse en tres sesións os días 26 de maio, 2 e 30 de xuño



LUNS 3 DE XUÑO:

 
Aprende a xogar en familia na natureza. 18.30 h Parque San Rosendo. Todos os públicos.

Nesta actividade ensinaremos aos pais e nais diferentes xogos, dinámicas, técnicas e obradoiros 
para facer cos seus fillos na natureza. Deste xeito queremos demostrar a importancia do xogo na 
infancia como ferramenta para o aprendizaje, así como relacionarnos en familia a través do xogo.

 
MARTES 4 DE XUÑO:

 
Xincana de orientación en familia – Familias exploradoras.18.30 h Saida Parque Barbaña. 
Todos os públicos.

Consiste  na  realización  dunha  xincana  de  orientación  para  fomentar  valores  como  o 
compañerismo,  a  superación  persoal,  o  traballo  en  equipo,  a  solidariedade,  a  mellora  na 
comunicación e a autoestima. 

A actividade realizarase pola  cidade de Ourense,  con saída do Parque Barbaña e terá  unha 
duración aproximada de 3 horas nas que pais, nais, nenos e nenas divertiránse e traballarán en 
equipo. Antes de sair pasarán pola escola de exploradores onde aprenderán a usar o compás 
(brúxula). Os diferentes rumbos conduciranos as probas que resolver para coñecer a seguinte 
dirección que deben tomar.

 
Obradoiro  de  pegadas  de  animais  18:30h.  Parque  Diego  González  Blanco.  Todos  os 
públicos.

Empezará a actividade cunha breve explicación dos animais cos que se vai a xogar e se lles 
mostrará unha pegada que deixan para que poidan comprobar que cada animal ten unha pegada 
única e diferente. 

 
MÉRCORES 5 DE XUÑO:

 
Elaboración de invernadoiros con botellas. 18.30h. Parque Leiras Pulpeiro (mariñamansa). 
Todos os públicos.

 
A cada neno e nena se lle entregará unha pequena planta que transplantarán a sua maceta. 
Cunha botella  de plástico crearán o seu propio invernadoiro e os monitores esplicaranlles os 
coidados que deben seguir e realizarán unha ficha técnica de cada planta.

 
Obradoiro de sensibilización ambiental.  Incendios forestais:  Ti  contas.  18.30 h.  Xardíns 
Padre Feijoo. Todos os públicos.

 
Esta  actividade  emprega  o  conto  como  ferramenta  para  traballar  as  causas  dos  incendios 
forestais, xa que implicar a toda a sociedade pode ser parte da solución.  Consiste nun conto 
teatralizado onde se amosa a complexidade que se agocha tras os lumes, os asistentes seguirán 
o relato de maneira participativa, polo que ao longo do conto pasarán a formar parte do mesmo.

A continuación, para reforzar os contidos que se lle queren trasladar, serán xornalistas por un día. 



Coa creación dunha nova na prensa búscase aprendender  a  ser  crítico  coa información que 
recibimos. Para concluir a actividade realizarase unha dinámica ou xogo para a posta en comían 
de todas as novas de prensea e realizar conclusions.

 
XOVES 6 DE XUÑO:

 
Eco-xincana. Os elementos da natureza. 18.30 Alameda do cruceiro. Todos os públicos.

As e os participantes veranse envoltas nunha actividade dinámica e participativa que busca o 
compromiso das nenas e nenos co coidado da natureza. Mediante o xogo quérese fomentar o 
pensamento crítico para tomar actitudes maís responsables do medio.

 
Coñece os paxaros . 18.30h. Parque Angelita Paradela. Todos os públicos.

O primeiro que se fará será dar un paseo polo parque cos nenos e nenas para que intenten atopar 
os paxaros que nel viven e se ensinarán as características básicas dos mesmos.  Elaborarase 
unha casa para paxáros cun tetrabrik, reutilizando así un residuo.

 
VENRES 7 DE XUÑO:

 
Elaboración de xabóns . 18.30 h. Xardín do Posío. Todos os públicos.

Elaboraranse xabóns de maneira artesanal para limpar e tratar a pel de maneira natural, para 
mantela sana, evitando o uso de produtos excesivamente químicos sintéticos ademáis de obter un 
aforro económico e coidar o noso planteta. Os monitores iniciarán os nenos e nenas nas plantas 
medicinais e aromáticas e axudaranos a elaborar o seu propio xabón.

 
SÁBADO 8 DE XUÑO:

 
Roteiro botánico. 11.00 h. Saida Xardíns Padre Feijoo. Todos os públicos.

Realizarase un Roteiro urbano seguindo unha serie de espazos verdes naturalizados da cidade 
para  informar  das  diferentes  especies  empregadas  en  xardinería,  características,  árbores 
senlleiras,  espazos  verdes  como  atrainte  turístico,  espazos  verdes  como  benestar  e  tamén 
problemáticas que poden xurdir nas árbores da cidade.

 
Obradoiro de consumo responsable. 18.00 h Parque Montealegre.  Inscrición obrigatoria. 
Actividade para maiores de 12 anos.

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 reflexionarase sobre as necesidades reais do ser 
humano. Actividade dirixida a público adulto.

 

 



DOMINGO 9 DE XUÑO:

 
O tesouro de Montealegre. 11:00 h. Parque Botánico de Monteagre. Inscrición obrigatoria 
Actividade infantil (5 a 12 anos)

A busca dun tesouro é un xogo moi completo que educa aos máis pequenos e pequenas en 
valores moi diversos, o xogo na natureza, o traballo en equipo, a creatividade, a imaginación e,  
neste  caso,  os  valores  medioambientais  que  tratarán  de  amosar  os  xogos  propostos  para 
conseguir o tesouro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


