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 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL  

 

Ferrovial Servicios, como concesionaria do Servizo de Mantemento, Conservación e 

Mellora dos Espazos Verdes e Arboredo Urbano do Concello de Santiago de 

Compostela, celebara actividades puntuais de educación e sensibilización ambiental dirixida a 

escolares do municipio. Dentro das propostas incluídas no Plan de Sensibilización Ambiental.  

Os obxectivos destas actividaes son as seguintes: 

- Fomentar prácticas, comportamentos e actitudes ambientais entre os escolares. 

- Promover a información, a concienciación e a sensibilización da poboación sobre o 

medio e a importancia das zonas verdes na cidade. 

- Contribuír ao espíritu de responsabilidade e solidariedade que garante a conservación e 

mellora do medio. 

 

No 2012, a Asemblae Xeral das Nacións Unidas proclamou o 21 de marzo como Día 

Internacional dos Boques. Mediante esta celebración réndese homenaxe á importancia de 

todos os tipos de bosques, intentando xerar conciencia ao respecto. Cada que se se celebra o Día 

Internacional dos Bosques, aléntase aos países a adoptar iniciativas no plano local, nacional e 

internacional para a organización de actividades relacionadas cos bosques e as árbores, como por 

exemplo, campañas de plantación de árbores. A temática do 2018 é Os bosques e as Cidades 

Sostibles, na que pon de manifesto a necesidade de cidades máis verdes, saúdables e felices. 

 

Co motivo desta celebración, levarase a cabo a plantación de árbores frondosas e 

froiteiras (254 uds.) nunha parcela de titularidade municipal en Lamas de Abade, ao carón do 

CPR A Raiola.  

 

Ofértase aos centros de ensino da zona unha actividade consistente na 

plantación de árbores nunha parcela de titularidade municipal en Lamas de Abade, ao 

carón do CPR A Raiola. O día ou días a realizar dita actividade será fixado polo propio 

centro de ensino, e coumunicado para a súa realización. 

 

O suministro do arboredo, sustratos, tirores, ferramentas, así como a realización do buraco 

de plantación, será realizado polo persoal do servizo de mantemento de parques e xardíns. No 

momento da plantación, monitores medioambientais do servizo acompañarán aos alumnos. 
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As especies seleccionadas para a plantación de frondosas: bidueiros, freixos, xinkgos, 

acivros, loureiros, cerquiños, carballos e capudres; e froiteiras: abelairas, maceiras, cerdeiras e 

preiras. 

 

Contacto 

ilopez@ferrovial.com 

661406965 

 

+Info 

http://www.fao.org/international-day-of-forests/es/ 
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Día Internacional dos Bosques 2018

Santiago de Compostela - CPR A Raiola

ÁRBORES FRONDOSAS:

Betula alba  (bidueiro)   30 uds.

Fraxinus angustifolia  (freixo)   25 uds.

Ginkgo biloba  (xinkgo)  10 uds.

Ilex aquifolium  (acivro)   18 uds.

Laurus nobilis  (loureiro)   25 uds.

Quercus pyrenaica  (cerquiño)   20 uds.

Quercus robur  (carballo)   30 uds.

Sorbus aucuparia  (capudre)   20 uds.

ÁRBORES FROITEIRAS:

Corylus avellana  (abelaira)   18 uds.

Malus sp. (maceira)   20 uds.

Prunus avium  (cerdeira)   18 uds.

Pyrus sp. (pereira)   20 uds.
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A ÁRBORE URBANA 

Plan de sensibilización ambiental 
para Educación Primaria 2018 

 

Presentamos o novo programa de actividades o Centro de Interpretación de Parques e 
Xardíns (CIPX) levará a cabo neste curso 2017-2018 sobre “A ÁRBORE URBANA”. Esta 
campaña está organizada polo Concello de Santiago de Compostela e xestionada pola 
empresa Ferrovial Servicios, encargada do mantemento dos parques e xardíns da cidade. 

Estas actividades forman parte do programa de sensibilización ambiental, polo que non 
teñen ningún custo para os Centros Educativos. Inclúen ademais o desprazamento até o 
CIPX no parque de Belvís en microbús para aqueles colexios que o precisen. 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS XERAIS 

• Lugar de realización: Centro de Interpretación de Parques e Xardíns (CIPX) do 
parque de Belvís 

• Destinatarios: alumnos/as dos colexios de Santiago de Compostela 
• Idades: de 2º a 6º de Educación Primaria 
• Nº máximo: un grupo ou aula por actividade 
• Horario: de 10.00 a 13.30 
• Datas: marzo a xuño de 2018 
• Nº de educadores ambientais: 1 
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2. OBXECTIVOS XERAIS 

• Coñecer a importancia do arborado na cidade, tanto o de parques e xardíns 
como o arborado de rúa. 

• Vantaxes e inconvenientes do arborado de rúa. 
• Achegarse ao mundo natural dunha forma amena e divertida 
• Coñecer a importante función das arbores e demais seres vivos na natureza 
• Observar e explorar o medio máis próximo fomentando una actitude de 

curiosidade cara a natureza 
• Adquirir nocións básicas que axuden á identificación das árbores dos nosos 

parques, xardíns e rúas. 
• Fomentar actitudes de respecto cara á natureza  e estimular 

comportamentos ecolóxicos responsables. 
• Educar na sensibilidade ambiental axudando a conservar as nosas árbores 

poñendo de manifesto a importante función dos alcorques das rúas. 
• Fomentar as habilidades manuais e artísticas dos participantes. 

 
 

3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

10.00 - 10.30 CHARLA DIVULGATIVA SOBRE AS ÁRBORES DA CIDADE 

- Importancia das árbores nas cidades 
- Por que hai árbores na rúa? 
- Árbores de rúa: pequenos problemas a cambio de importantes beneficios 
- Funcións: estéticas, ambientais, humanización da cidade, ... 
- Cidades sen árbores fronte a cidades con árbores 
- As árbores da túa rúa con Google Street View 

10.30 A 11.30 OBRADOIRO PRÁCTICO 

Dúas opcións a elixir polo persoal docente: 

- Elaboración dun Caderno de campo artesanal 
- Aprendendo a coñecer as árbores mediante o calco de follas  

11.30 A 12.00 DESCANSO PARA A MERENDA 

Cada alumno deberá traer a súa merenda, posto que non será proporcionada polo 
CIPX. 

12.00 A 13.00 XOGO DE PISTAS DIDÁCTICO NO PARQUE DE BELVÍS  

No caso de mal tempo, cambiarase a data de realización de toda a xornada ou 
realizarase unha actividade alternativa. 

13.00 A 13.30 OBRADOIRO DE XARDINERÍA 

Preparación e transplante a maceta dunha pequena árbore para que cada neno/a 
a leve para a súa casa. 
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4. OUTROS APUNTAMENTOS 

O horario do programa pode ser modificado ou adaptado en función das 
necesidades do seu Centro Educativo. 

O microbús agardará na parada habitual do colexio á hora pactada e trasladará 
aos participantes ao parque de Belvís, para o que empregará as paradas do 
Seminario Menor ou da Compañía de María. Deberán desprazarse até o CIPX, onde 
unha vez alí o alumnado será guiado en todo momento por un monitor ambiental. 
O desprazamento de volta ao colexio realizarase de modo similar. 

É necesario reservar data coa maior antelación posible, xa que o número de 
actividades é limitada. 

 

5. INSCRICIÓNS 

Para a solicitude de actividades e consultas, contacte con: 

IRENE LÓPEZ 

Teléfono: 661406965 

Mail: ilopez@ferrovial.com  
 parquesexardins@gmail.com 

 
 

ANEXO: MAPA 
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