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A Aula de Ecoloxía Urbana ten como obxectivo promover a 
educación ambiental entre os seus usuarios.

Este 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 escolares, xa que son eles e elas, as 
persoas adultas do futuro, as que terán que coidar e preservar o 

medio ambiente.

A oferta educativa e divulgativa que se expón a continuación 
procura 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 
refl exión en torno aos múltiples aspectos que conforman a 

biodiversidade urbana.

Confi gúrase 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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A oferta de actividades da Aula de Ecoloxía 
Urbana dirixida a centros de ensino estrutúrase en 
varios bloques con diversas temáticas adaptadas 
ás diferentes idades. Todas as nosas actividades 

teñen dúas cousas en común, a primeira, a 
temática ambiental, e a segunda, o seu carácter 
lúdico e divertido, para que aprender sexa un 

xogo.

A continuación mostramos as máis salientables, 
pero non son as únicas. Ponte en contacto con nós 
e buscaremos a actividade que mellor se adapte 

ás vosas necesidades.

ACTIVIDADES



EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN INFANTIL
• ACTIVIDADES DIRIXIDAS A EDUCACIÓN INFANTIL

TEMÁTICA ACTIVIDADE CURSO 
ALIMENTACIÓN A roda dos alimentos Todos 
AUGA Auga subindo Todos 
CONSUMO 
RESPONSABLE 

Pouquiño a pouco 6º 

ENERXÍA A enerxía do vento Todos 
RESÍDUOS Os residuos e os 3 R´s Todos 
SERES VIVOS E 
ECOSISTEMAS 

A caixa dos sentidos 
Adiviña, adiviña.........Abecedario dos seres 
vivos 
O teu ser vivo favorito 

Todos 
Todos 
Todos 

SOLIDARIEDADE Eu podo Todos 

• ACTIVIDADES DIRIXIDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA
TEMÁTICA ACTIVIDADE CURSO
ALIMENTACIÓN A roda dos alimentos

Pirámide alimentaria
1º, 2º
3º - 6º

AUGA Canta auga gastas?
Filtros de auga

5º - 6º
1º - 4º

CONSUMO 
RESPONSABLE

A lista da compra
Cidade consumo
Pouquiño a pouco

4º - 6º
3º - 6º
1º, 2º

CONTAMINACIÓN A patrulla do clima
A túa idea conta
Detectives da contaminación
Que me contas?

1º - 4º
5º, 6º
1º - 4º
5º, 6º

ENERXÍA Enerxía para vivir 3º - 6º
HÁBITOS SAUDABLES Para que queres os pés? 5º, 6º
RESÍDUOS Os residuos e os 3 R´s Todos
SERES VIVOS E
ECOSISTEMAS

Cadeas alimenticias
O teu ser vivo favorito

1º - 4º
Todos

SOLIDARIEDADE Eu podo 1º, 2º
SUSTENTABILIDADE A orixe dos recursos 3º - 6º

• ACTIVIDADES DIRIXIDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO
TEMÁTICA ACTIVIDADE CURSO
AUGA Canta auga gastas? Todos
CONSUMO 
RESPONSABLE

A lista da compra
Cidade consumo

Todos
ESO

CONTAMINACIÓN A túa idea conta
Que me contas?

Todos
ESO

ENERXÍA A cidade sen enerxía Todos
HÁBITOS SAUDABLES Para que queres os pés?

Praias sen fume
1º, 2º ESO
3º ,4º ESO, Bach.

RESÍDUOS A viaxe da reciclaxe
Os residuos e os 3R's

Todos
Todos

SOLIDARIEDADE Dinámica de cubos Todos
SUSTENTABILIDADE É necesario o necesario?

Pegada ecolóxica
3º- 4º ESO, Bach
ESO, Bach.

• ACTIVIDADES DIRIXIDAS A EDUCACIÓN INFANTIL
TEMÁTICA ACTIVIDADE CURSO
ALIMENTACIÓN A roda dos alimentos Todos
AUGA Auga subindo Todos
CONSUMO 
RESPONSABLE

Pouquiño a pouco 6º

ENERXÍA A enerxía do vento Todos
RESÍDUOS Os residuos e os 3 R´s Todos
SERES VIVOS E
ECOSISTEMAS

A caixa dos sentidos
Adiviña, adiviña.........Abecedario dos seres
vivos
O teu ser vivo favorito

Todos
Todos
Todos

SOLIDARIEDADE Eu podo Todos

• ACTIVIDADES DIRIXIDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA
TEMÁTICA ACTIVIDADE CURSO 
ALIMENTACIÓN A roda dos alimentos 

Pirámide alimentaria 
1º, 2º 
3º - 6º 

AUGA Canta auga gastas? 
Filtros de auga 

5º - 6º 
1º - 4º 

CONSUMO 
RESPONSABLE 

A lista da compra 
Cidade consumo 
Pouquiño a pouco 

4º - 6º 
3º - 6º 
1º, 2º 

CONTAMINACIÓN A patrulla do clima 
A túa idea conta 
Detectives da contaminación
Que me contas? 

1º - 4º 
5º, 6º 
1º - 4º 
5º, 6º 

ENERXÍA Enerxía para vivir 3º - 6º 
HÁBITOS SAUDABLES Para que queres os pés? 5º, 6º 
RESÍDUOS Os residuos e os 3 R´s Todos 
SERES VIVOS E 
ECOSISTEMAS 

Cadeas alimenticias 
O teu ser vivo favorito 

1º - 4º 
Todos 

SOLIDARIEDADE Eu podo 1º, 2º 
SUSTENTABILIDADE A orixe dos recursos 3º - 6º 

• ACTIVIDADES DIRIXIDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO
TEMÁTICA ACTIVIDADE CURSO
AUGA Canta auga gastas? Todos
CONSUMO 
RESPONSABLE

A lista da compra
Cidade consumo

Todos
ESO

CONTAMINACIÓN A túa idea conta
Que me contas?

Todos
ESO

ENERXÍA A cidade sen enerxía Todos
HÁBITOS SAUDABLES Para que queres os pés?

Praias sen fume
1º, 2º ESO
3º ,4º ESO, Bach.

RESÍDUOS A viaxe da reciclaxe
Os residuos e os 3R's

Todos
Todos

SOLIDARIEDADE Dinámica de cubos Todos
SUSTENTABILIDADE É necesario o necesario?

Pegada ecolóxica
3º- 4º ESO, Bach
ESO, Bach.

• ACTIVIDADES DIRIXIDAS A EDUCACIÓN INFANTIL
TEMÁTICA ACTIVIDADE CURSO
ALIMENTACIÓN A roda dos alimentos Todos
AUGA Auga subindo Todos
CONSUMO 
RESPONSABLE

Pouquiño a pouco 6º

ENERXÍA A enerxía do vento Todos
RESÍDUOS Os residuos e os 3 R´s Todos
SERES VIVOS E
ECOSISTEMAS

A caixa dos sentidos
Adiviña, adiviña.........Abecedario dos seres
vivos
O teu ser vivo favorito

Todos
Todos
Todos

SOLIDARIEDADE Eu podo Todos

• ACTIVIDADES DIRIXIDAS A EDUCACIÓN PRIMARIA
TEMÁTICA ACTIVIDADE CURSO
ALIMENTACIÓN A roda dos alimentos

Pirámide alimentaria
1º, 2º
3º - 6º

AUGA Canta auga gastas?
Filtros de auga

5º - 6º
1º - 4º

CONSUMO 
RESPONSABLE

A lista da compra
Cidade consumo
Pouquiño a pouco

4º - 6º
3º - 6º
1º, 2º

CONTAMINACIÓN A patrulla do clima
A túa idea conta
Detectives da contaminación
Que me contas?

1º - 4º
5º, 6º
1º - 4º
5º, 6º

ENERXÍA Enerxía para vivir 3º - 6º
HÁBITOS SAUDABLES Para que queres os pés? 5º, 6º
RESÍDUOS Os residuos e os 3 R´s Todos
SERES VIVOS E
ECOSISTEMAS

Cadeas alimenticias
O teu ser vivo favorito

1º - 4º
Todos

SOLIDARIEDADE Eu podo 1º, 2º
SUSTENTABILIDADE A orixe dos recursos 3º - 6º

• ACTIVIDADES DIRIXIDAS A EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO
TEMÁTICA ACTIVIDADE CURSO 
AUGA Canta auga gastas? Todos 
CONSUMO 
RESPONSABLE 

A lista da compra 
Cidade consumo 

Todos 
ESO 

CONTAMINACIÓN A túa idea conta 
Que me contas? 

Todos 
ESO 

ENERXÍA A cidade sen enerxía Todos 
HÁBITOS SAUDABLES Para que queres os pés? 

Praias sen fume 
1º, 2º ESO 
3º ,4º ESO, Bach. 

RESÍDUOS A viaxe da reciclaxe 
Os residuos e os 3R's 

Todos 
Todos 

SOLIDARIEDADE Dinámica de cubos Todos 
SUSTENTABILIDADE É necesario o necesario? 

Pegada ecolóxica 
3º- 4º ESO, Bach 
ESO, Bach. 



aula ecoloxía urbana

aula ecoloxía urbana

5

ACTIVIDADES PARA ESCOLAS
CURSO 2020-2021

aula ecoloxía urbana

A CAIXA DOS SENTIDOS
Duración: 45 min-1h  | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: E.Infantil

Esta é unha actividade sensorial que consta de 2 partes. En primeiro lugar, xogaremos á “Caixa 
Cega”, na que os nenos terán que meter a man e coller un obxecto sen sacalo de dentro da caixa. 
Por medio do sentido do tacto, terá que ir describindo aos seus compañeiros o que ten e o resto 
deberán adiviñalo.

Na segunda parte entra en xogo o olfacto: o alumnado terá que adiviñar que hai dentro dos 
saquiños aromáticos. Despois falaremos de por que e para que cheiran as prantas.

A CIDADE SEN ENERXÍA
Duración: 1h 30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula  | Nivel: 3º-4º ESO, Bach

Xogo de rol no que os participantes serán habitantes dunha cidade que se queda sen subministración 
enerxética. Os veciños terán que organizarse para solucionar o problema establecendo comisións 
de crise. Cada unha encargarase dun asunto diferente, tratando así de cociñar, quentarse ou 
distribuir os alimentos, tendo en conta que non dispoñen de enerxía.

A ENERXÍA DO VENTO
Duración: 45 min-1h | Grupo: 15-25 alumnos/as  | Espazo: Aula e exterior  |  Nivel: E.Infantil

Actividade manipulativa, na que os pequenos construirán un muíño de vento coas súas propias 
mans. Unha vez rematado, sairán ao exterior para ver como o vento pode mover o muíño e 
explicaraselles como se transforma esa forza en enerxía eléctrica.

Ademais, poderán ver en funcionamento varios enxeños que funcionan coa forza do aire.

A RODA DOS ALIMENTOS
Duración: 45 min-1h | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: E.Infantil, 1º e 2º E.P.

Mediante a elaboración dunha roda, os nenos aprenderán os diferentes grupos de alimentos que 
comemos, e establecerán a relación entre alimentación e saúde.

Os máis pequenos fabricarán os seus propios alimentos con plastilina, e os maiores contarán con 
fi chas, que deberán colocar no seu lugar correspondiente. Os alumnos/as de Primaria, ademais, 
elaborarán un menú o máis equilibrado posible cos alimentos da súa roda, para posteriormente 
analizar as súas propostas.
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A LISTAXE DA COMPRA
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 4º-6º EP, ESO, Bach

Obradoiro no que analizaremos os nosos hábitos de consumo, atendendo á orixe dos recursos, 
os residuos que xeramos e á vida útil dos envases. Para iso, simularemos unha compra nun 
supermercado e os rapaces elixirán os produtos atendendo ás características do envase. Terán que 
elixir o máis ecolóxico (o menos contaminante, o que menos lixo xera, é máis fácil de reciclar, ...)

A ORIXE DOS RECURSOS
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: exterior | Nivel: 3º-6º EP

Divertido xogo no que os participantes distribúense en 2 grupos: uns serán os paxaros e outros 
os recursos. Ambos se colocan de costas e, ao sinal, dan a volta e as aves corren cara o recurso 
que elixiron. As aves que non consigan recurso morren e pasan á fi la de recursos, e viceversa. 
Grazas a esta dinámica, os nenos poderán entender conceptos como “equilibrio poblacional” e 
“sobreexplotación dos recursos”.

A PATRULLA DO CLIMA
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: interior | Nivel: 1º-4º EP

Despois dunha sesión de contacontos, onde os protagonistas Cristina, Anxo e Paloma relatan unha 
historia sobre como os humanos enfermamos á Terra, os alumnos/as terán que elaborar, entre 
todos, un mural con dúas partes: por unha parte, as causas do Cambio Climático e, por outra, as 
solucións para mellorar o estado da saúde ambiental.

A TÚA IDEA CONTA
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 5º-6º EP, ESO, Bach

Despois de visualizar un vídeo sobre o Cambio Climático, os rapaces traballarán por grupos, 
elaborando unha campaña publicitaria para concienciar á cidadanía das consecuencias para o 
planeta e os seus habitantes, e como poñer en práctica diversas medidas para reducilo.

A VIAXE DA RECICLAXE
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: ESO, Bach

Xogo de rol no que se simulará unha reunión entre diferentes personaxes (alcalde dun pobo, 
presidente dunha industria de plásticos, representante dos veciños, organización ecoloxista, xerente 
da planta de reciclaxe), na que debaterán a necesidade de importar residuos doutros lugares para 
abastecer a industria. Así, diferenciarán entre boas e malas prácticas, e descubrirán onde rematan 
os residuos que depositamos nos diferentes colectores.
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ADIVIÑA, ADIVIÑA... ABECEDARIO E SERES VIVOS
Duración: 45 min-1h | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula  | Nivel: E.Infantil

É unha actividade que pretende axudar a recordar as letras e practicar con elas mediante a formación 
de palabras. Tamén lles servirá para aprender as características dos animais. Repartiranse entre os 
nenos as tarxetas do abecedario. O educador dirá unha adiviña e, entre todos, terán que descubrir 
de que ser vivo se trata. Cando o adiviñen, terán que poñerse de pé e formar o seu nome coas 
tarxetas de letras.

AUGA SUBINDO
Duración: 1h | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: E.Infantil

Experimento con auga de cores, para explicarlles aos máis pequenos como as plantas absorben os 
nutrientes por capilaridade. Así, os pequenos verán a importancia da auga para todos os seres vivos 
e poderán adquirir hábitos de respecto pola natureza.

BOSQUES SUMIDOIROS DE CO2

Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: ESO

É importante coñecermos a relación entre as nosas actuacións e os seus efectos no medio. Con 
esta actividade pretendemos que o alumnado coñeza a cantidade de emisións de CO2 xerada 
polas actividades diarias. Para iso, terán que usar unha calculadora de emisións e, posteriormente, 
calcular o número de árbores que son necesarias para absorber todo o CO2 xerado durante o curso 
polos usuarios do seu centro educativo. Remataremos cun debate para propoñer pequenas medidas 
de redución.

CADEAS ALIMENTICIAS
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 1º-4º EP

Diversos xogos mediante os que daremos a coñecer o que é unha cadea alimenticia e como varía 
en función do ecosistema, así como a interrelación entre os diferentes seres vivos que conviven nel.

Por medio do traballo en equipo, os nenos formarán cadeas alimenticias en diferentes ecosistemas. 
Finalmente, refl exionaremos sobre o que pasaría se faltase algunha especie.
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CANTA AUGA GASTAS?
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 3º-6º EP, ESO, Bach

É fundamental coñecer a importancia da auga para a vida, así como saber cantos litros gastamos 
cada día na nosa vida para, así, poder adquirir hábitos de consumo responsable.

Mediante unha táboa, cada grupo fará unha estimación da cantidade de auga que consome a diario 
durante as súas tarefas cotiás, e veremos se é responsable ou non. Finalizaremos cun debate para 
defi nir formas de reducir o consumo de auga.

CIDADE CONSUMO
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 12-20 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 3º-6º EP, ESO

Xogo de mesa xigante sobre o consumo responsable, onde o taboleiro representa diversas actividades 
económicas e comerciais que se levan a cabo ao longo do ano. Os xogadores irán avanzando polo 
taboleiro, co obxectivo de chegar á meta sen perder o diñeiro do que dispoñen.

DETECTIVES DA CONTAMINACIÓN
Duración: 45 min-1h15min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula e exterior | Nivel: 1º-4º EP

Esta actividade consta de dúas partes. Na primeira, dentro da Aula, os educadores explicarán aos/ás 
alumnos/as que é a contaminación, os diferentes tipos que existen e como afectan ao medio natural 
que nos rodea, facendo fi ncapé no factor antrópico. Despois, darase un paseo polo entorno da 
Aula, observando se ese recuncho de natureza está afectado polas diferentes contaminacións antes 
mencionadas.

DINÁMICA DE CUBOS
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: ESO, Bach

Esta dinámica permitiralles aos participantes coñecer as desigualdades entre diferentes países e 
refl exionar sobre o inxusto reparto dos recursos. 

Sen darlle a coñecer aos/ás alumnos/as o obxectivo nin a temática do xogo, distribuiremolos en 4 
grupos, e entregarémoslles diferente material (cartolinas, cinta adhesiva, tesoiras, ...). Unicamente 
lles daremos a premisa de que deben construir cubos de cartolina perfectamente rematados. Cada 
equipo nomeará un representante que se encargue de facer negociacións co material para construir 
os cubos.

Non será ata a posta en común fi nal cando descubran que, en realidade, 2 grupos representaban a 
países desenvolvidos e os outros 2 eran países pobres.



aula ecoloxía urbana

aula ecoloxía urbana

9

ACTIVIDADES PARA ESCOLAS
CURSO 2020-2021

aula ecoloxía urbana

É NECESARIO O NECESARIO?
Duración: 45min-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 3º-4º ESO, Bach

Os participantes realizarán unha listaxe das cousas materiais que posúen e analizarán os efectos para 
o medio da produción e fabricación deses obxectos. Despois, valorarán cales deles son realmente
imprescindibles para poder vivir e cales son totalmente innecesarios.

Realizarase un debate sobre o consumismo e proporanse alternativas para vivir de xeito sustentable.

ENERXÍA PARA VIVIR
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 3º-6º EP

Actividade dirixida ao coñecemento dos diferentes tipos de enerxía que hai, clasifi cándoas en 
renovables e non renovables, mediante unha sopa de letras.

Despois, cada grupo establecerá unha listaxe dos aparatos que empregan a diario, especifi cando 
que tipo de enerxía usan para, posteriormente, refl exionar acerca de cales serían prescindibles, cales 
non e por que.

EU PODO
Duración: 45 min-1h | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: E.Infantil, 1º-2º EP

Esta é unha actividade que pretende fomentar a solidariedade e a colaboración, coa premisa de que, 
se somos quen de coidarnos entre nós, tamén o faremos co planeta.

Comezará un dos nenos no centro dunha roda dicindo “Eu podo facer...” (por exemplo: a viravolta). 
Tocará a algún dos seus compañeiros para que faga o mesmo.

Se nalgún momento alguén di “Eu non podo”, o resto de participantes diranlle “Ti si podes” e 
axudaranlle a facer o que pensa que non é capaz de facer.

FILTROS DE AUGA
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula  | Nivel: 1º-4º EP

Despois dunha introdución, na que falaremos da importancia da auga para todos os seres vivos, 
faremos un experimento que demostrará como a auga sucia se fi ltra a través dos compoñentes do 
solo. Recrearemos, a pequena escala, as condicións edafolóxicas de varios tipos de solos, vendo así 
a capacidade de cada un deles para fi ltrar a auga e as partículas en suspensión.
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O TEU SER VIVO FAVORITO
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: E. Infantil, Primaria

Actividade completamente manipulativa, na que os alumnos/as elexirán ao seu ser vivo favorito, 
e terán que crealo a partir de materiais de refugallo. Intentaremos centrarnos na biodiversidade 
asociada á cidade, sempre sen saírnos da fauna e fl ora existentes en Galiza.

Así, os nenos fomentarán a súa creatividade, ademáis de coñecer os seres vivos presentes no entorno.

OS RESIDUOS E OS 3R’S
Duración: 1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: Todos

Non sempre temos claros os conceptos de Redución, Reutilización e Reciclaxe, así que con esta 
actividade de elaboración de papel reciclado, o que pretendemos é poñer as bases para que 
relacionen os refugallos co desenvolvemento sostible e fomentar hábitos de consumo responsable.

PARA QUE QUERES OS PÉS
Duración: 1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 5º-6º EP, 1º-2º ESO

O tema a tratar son as formas de desprazamento en traxectos curtos. Con axuda dun mapa da súa 
zona, os participantes terán que marcar o percorrido que fan cada día para ir ao centro escolar. 
Despois especifi carán que medio de transporte utilizan para facelo e, a partir de aí, faremos un 
cálculo das emisións de CO2 que ocasionan cando van á escola. Como punto fi nal, proporanse 
alternativas para ser máis respectuosos co medio ambiente.

PEGADA ECOLÓXICA
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: ESO, Bach.

Esta actividade consiste en que os usuarios calculen a súa pegada ecolóxica a través dos seus hábitos 
de vida e consumo en campos como o uso da auga, o consumo de alimentos, o transporte, vivenda, 
roupa e uso da enerxía, entre outros.

O obxectivo é que os participantes visibilicen o concepto de pegada ecolóxica, sexan conscientes do 
impacto que ten o noso paso polo planeta, dependendo dos nosos hábitos de vida e consumo, e 
adquiran bos hábitos para minimizalo.



aula ecoloxía urbana

aula ecoloxía urbana

11

ACTIVIDADES PARA ESCOLAS
CURSO 2020-2021

aula ecoloxía urbana

PIRÁMIDE ALIMENTARIA
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 3º-6º EP

É moi importante coñecer os nosos hábitos de alimentación, e saber como afectan á nosa 
saúde... pero tamén á saúde ambiental. Nesta actividade, explicarémoslles aos nenos cales son 
os diferentes grupos de alimentos, as súas características e benefi cios/prexuízos de cada un 
deles, con axuda de pirámides de cartón baleiras e un montón de fi chas de alimentos que deben 
colocar no seu lugar correspondente.

POUQUIÑO A POUCO
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 6º EI, 1º-2º EP

É un xogo de mesa, con taboleiro xigante situado no chan, consistente en respostar preguntas 
sobre os hábitos de consumo, en xeral. É unha maneira lúdica de ver como as nosas accións 
cotiás, por moi pequenas que sexan, afectan ao medio ambiente. 

PRAIAS SEN FUME
Duración: 1h30min  | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 3º-4º ESO, Bach.

Xogo de simulación no que cada grupo terá unha fi cha con información do rol que terán que 
desempeñar. Simularase unha reunión entre diferentes personaxes (empresa de turismo, colectivo 
de fumadores, asociación contra o cancro, asociación ecoloxista) na que debaterán a necesidade 
de que a praia do seu concello sexa incluída na Rede Galega de Praias sen Fume, e terán que 
poñerse de acordo para presentar un proxecto ao Concello.

QUE ME CONTAS?
Duración: 1h-1h30min | Grupo: 15-25 alumnos/as | Espazo: Aula | Nivel: 5º-6º EP, ESO

Actividade puramente de debate sobre o Cambio Climático, na que os participantes primeiro 
respostarán a un cuestionario de sondaxe para saber cales son os seus coñecementos acerca 
deste concepto. Despois do debate, refl exionaremos sobre que pequenas medidas podemos 
adoptar.
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Para obteres máis información ou para inscribíreste 
nalgunha das actividades contacta con nós:

R/ Irmandiños s/n, Ferrol

Tlf: 981 944 222 |enderezo electrónico: aeu@ferrol.es

www.ferrol.es/aeu/

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

aula ecoloxía urbana

Síguenos ...  

AEUferrol

  aeuferrol

  aeuferrol


