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Oferta educativa e divulgativa 
AULA DE ECOLOXÍA URBANA DO 

CONCELLO DE FERROL
- Adultos e outros colectivos-
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A Aula de Ecoloxía Urbana ten como obxectivo promover a educación 
ambiental entre os seus usuarios.

Esta labor é imprescindible para inculcar na sociedade unha serie de 
valores relacionados coa conservación, respecto e coidado do medio 
ambiente.

Este é o motivo polo que boa parte do noso labor de educación e 
sensibilización vai dirixida a grupos de adultos.

A oferta educativa e divulgativa que se expón a continuación busca 
promocionar os valores medioambientais ao tempo que lles mostra 
aos visitantes a cidade como ecosistema, sen esquecernos de converter 
a Aula nun espazo aberto para a reflexión en torno aos múltiples 
aspectos que conforman a biodiversidade urbana.

Configúrase deste xeito un marco para a difusión de coñecementos e 
o debate, que permita acceder facilmente a información variada e de 
calidade proveniente de distintos ámbitos e diferentes lugares.

Convidamos os centros de ensino a que visiten a aula para que o 
alumnado aprenda a través de xogos e actividades lúdicas.
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Para estes grupos adaptaranse as diferentes actividades vistas con antelación, en función 
do seu nivel de coñecementos. Empregaranse preferentemente as actividades deseñadas 
para Secundaria e Bacharelato. 

Tamén contarán con actividades específicas (marcadas en negriña) como as seguintes:

ACTIVIDADES DIRIXIDAS A GRUPOS DE ADULTOS
Actividades dirixidas a grupos de adultos  

 
Para estes grupos adaptaranse as diferentes actividades vistas con antelación, en 
función do seu nivel de coñecementos. Empregaranse preferentemente as 
actividades deseñadas para Secundaria e Bacharelato.  
 
 

 TEMÁTICA  ACTIVIDADE  

ALIMENTACIÓN  
Pirámide alimentaria  
Investigando a despensa  

AUGA  
Canta auga gastas?  
Aforrando auga no fogar  

CONSUMO RESPONSABLE  
O coste da vida  
E ti que mercas?  

CONTAMINACIÓN  
Que me contas?  
Bosques sumidoiros de CO2  
O cambio climático, un problema do noso tempo  

ENERXÍA  
E ti que opinas?  
A cidade sen enerxía  
Aforro enerxético no fogar  

HÁBITOS SAUDABLES  Si ou non  

METEOROLOXÍA  Meteoroloxía e cambio climático  

RESIDUOS  A viaxe da reciclaxe  

SERES VIVOS E ECOSISTEMAS  

Descubrindo as aves  
Descubrindo a fauna  
Descubrindo as plantas  
Plantas aromáticas e medicinais  
Usos tradicionais das plantas  

SOLIDARIEDADE  Dinámica de cubos  

SUSTENTABILIDADE  
É necesario o necesario?  
Axenda 21 Local  

 aula ecoloxía urbana



aula ecoloxía urbana

aula ecoloxía urbana

ACTIVIDADES DIRIXIDAS A OUTROS GRUPOS 

Estas actividades están pensadas para outros grupos que concerten as súas visitas con 
antelación como poden ser: 

• Asociacións de veciños 

• Asociacións xuvenís 

• Asociacións de persoas con diversidade funcional 

• Entre outros...

Adaptaranse as actividades aso usuarios, podendo realizar calquera das actividades dirixidas 
aos diferentes niveis de ensino, en función do seu nivel de coñecementos. 

No caso de persoas con diversidade funcional, estableceranse actividades concretas en 
función das necesidades específicas dos visitantes (marcadas en negriña) e outras que se 
adaptarán ás súas necesidades. 

Actividades dirixidas a outros grupos  
 

Estas actividades están pensadas para outros grupos que concerten as súas visitas 
con antelación como poden ser:  
 

• Asociacións de veciños  

• Asociacións xuvenís  

• Asociacións de persoas con diversidade funcional  

• etc... 
 
Adaptaranse as actividades aso usuarios, podendo realizar calquera das actividades 
dirixidas aos diferentes niveis de ensino, en función do seu nivel de coñecementos.  
 
No caso de persoas con diversidade funcional, estableceranse actividades concretas 
en función das necesidades específicas dos visitantes (marcadas en negriña) e outras 
que se adaptarán ás súas necesidades.  
 

TEMÁTICA ACTIVIDADE 

ALIMENTACIÓN A roda dos alimentos 

AUGA 
Auga subindo 
O ciclo da auga en miniatura 

CONTAMINACIÓN 
O son do entorno 
Os sons da cidade 
Os sons da natureza 

ENERXÍA 
A enerxía do vento 
A enerxía da auga 
A enerxía do sol 

RESIDUOS Recicla, recicla 

SERES VIVOS E 
ECOSISTEMAS 

Descubrindo as aves 
Descubrindo as plantas 
Descubrindo a fauna 
Os habitantes da cidade 
Rastros 
A caixa dos sentidos 
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Para obteres máis información ou para inscribíreste 
nalgunha das actividades contacta con nós:

R/ Irmandiños s/n, Ferrol

Tlf: 981944222

enderezo electrónico: aeu@ferrol.es

      AEUferrol

      aeuferrol

      aeuferrol

A Aula de Ecoloxía Urbana abre ao público de 
martes a domingo no seguinte horario:

Outubro a marzo: 10.00-14.00 e 16.00-18.00 h

Abril a setembro: 10.00-14.00 e 16.00-19.00 h


