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Programa de Educación Ambiental 

Sementar sementarei 

 

INTRODUCIÓN 

Galicia é unha das áreas de Europa máis 

afectadas periodicamente por lumes forestais.  

 

Ás consecuencias medioambientais e 

socioeconómicas destes desastres, engádense 

así unha fonda preocupación cidadán polas súas 

causas e posibles solucións.  

 

Isto esixe a formación e capacitación de 

persoas ao mesmo tempo comprometidas, críticas 

e participativas. Incluídas, por suposto, 

aquelas aínda en idade escolar: son elas e 

eles quen no futuro deberán xestionar as 

consecuencias do presente a partir dos 

coñecementos actuais e os que a súa xeración 

desenvolva. Para iso deben comezar a 

capacitarse desde hoxe. 

 

PRINCIPIOS  

Este programa ten como vocación provocar no 

alumnado do Territorio GDR Riberia Sacra 

Courel unha reflexión crítica en torno á 

problemática dos lumes forestais, sempre baixo 

tres principios básicos: 

 

 Unha educación en valores: porque coñecer é 

aprender a valorar e apreciar o que temos, a 

respectar o que nos é común a todos. 

 

 Unha invitación á reflexión: medir e 

calibrar as nosas accións sobre o medio 
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natural é algo imprescindible, así como 

facernos responsables dos seus efectos e 

consecuencias, tanto positivos como 

negativos. 

 

 Unha aprendizaxe activa: seguindo o 

principio de facer para aprender, os 

participantes, mediante actividades 

orientadas polos educadores, deben de poder 

tirar as súas propias conclusións; así 

aprenden a aprender qué é o que buscamos 

para que poidan extrapolar estes 

coñecementos a outras áreas. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 Contribuír a espertar unha conciencia e unha 

sensibilización adecuada para participar de 

maneira activa no coidado do noso contorno 

máis próximo e inmediato e, por extensión, o 

máis afastado. 

 Ofrecer unha diversidade de experiencias 

para facilitar unha comprensión fundamental 

do medio que nos rodea e os perigos que o 

ameazan. 

 Ensinar os conceptos necesarios para 

identificar e resolver todos aqueles 

problemas que afecten á conservación dos 

nosos valores naturais e á biodiversidade 

dos nosos ecosistemas. 

 Revelar ao alumnado participante a 

importancia do compromiso persoal da 

cidadanía de todas as idades para facer 

fronte ao grave problema dos lumes 

forestais. 

 Espertar ademais unha visión panorámica e á 

vez comarcal, e tamén analítica, dese mesmo 

problema, como xeito de afondar nas súas 

causas e solucións de cara ao futuro. 
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 Expor ese futuro como oportunidade para 

cambiar aquelas cousas que ata agora non se 

fixeron ben. E iniciar eses cambios desde 

xa, desde o presente, a través do 

coñecemento (estudo teórico) e a acción 

(actividades no campo): implicar ao alumnado 

nesa tarefa de preservación e reparación do 

seu propio territorio. 

 Xerar unha visión optimista do futuro 

medioambiental, baseada no compromiso de 

pequenos e maiores e no seu cada vez mellor 

coñecemento do funcionamento dos 

ecosistemas, así como na aposta por un 

equilibrio cada vez máis eficaz entre os 

recursos naturais e o seu aproveitamento 

 

DESTINATARIOS 

O Proxecto desenvolverase cos centros 

educativos do Territorio GDR Riberia Sacra 

Courel. 

 

Os beneficiarios serán 280 escolares de 

Educación Primaria e Educación Secundaria 

dos trece concellos que forman parte do GDR 

(Triacastela, A Pobra de Brollón, As Nogais, 

Bóveda, Folgoso do Courel, Monforte de 

Lemos, O Incio, O Saviñao, Quiroga, Ribas de 

Sil, Samos, Sober e Pantón). 

 

ACTIVIDADES 

Aínda que a actividade principal centrarase 

na plantación, faremos outras actividades 

previas que reforzarán a aprendizaxe e a 

mensaxe do cuidado do bosque e que o rodea: 

 Plantado dunha semente nunha maceta feita 

con papel xa utilizado (periódico, 

folio...). 
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 Elaboración de comedeiros con materiais 

reutilizados (botellas de auga, arame, 

redes de bolsas de naranxas...). 

 Bombas de sementes para a propagación de 

sementes de plantas en condicións adversas 

como as producidas despois dun incendio. 

 Instalación de caixas niño. 

 Plantación de plantóns de dúas savias e 

outros de medio porte. 

 

LUGAR E DATA 

As actividades de educación ambiental 

levaranse a cabo na Aula Forestal de Os 

Trollos sita en Bóveda o próximo día 21 de 

marzo coincidindo coa celebración do Día 

Mundial do Bosque. 

Aínda que este ano o lema é ¡Vivamos en 

cidades máis verdes, saudables e felices! 

nos debemos esquecer a protección dos nosos 

bosques, especialmente da lacra que supoñen 

os incendios na nosa comunidade. 

 

A plantación farase o día 18 de abril. 

 

 


