
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DA SEMANA DO MEDIO AMBIENTE 
 
Como cada ano o Concello de Ourense organiza diversas actividades para 

conmemorar o día Mundial do Medio Ambiente que se celebra o día 5 de xuño. 

Se realizarán actividades en diferentes puntos da cidade para concienciar a 

población en xeral e aos mais pequenos en particular da importancia de 

conservar o Medio Ambiente. 

 

Este ano o lema da xornada é “Conectando as persoas coa Natureza” e 

programamos actividades moi diversas nas que toda a población poda, en 

distintos puntos do municipio, estar en contacto coa natureza co fin de 

coñeceña, desfrutala e protexela. 

 

 

Todas as actividades son gratuitas pero nalgunhas é preciso ou aconsellable a 

inscrición. 

 
 
 
 
SABADO 27 MAIO 
17:00 Ameazas da biodiversidade en Galicia. Tódolos públicos. Parque 
Botánico de Montealegre. Necesario inscrición. 
Nunha primeira parte se falará sobre a biodiversidade galega, con enfoque ás 
especies invasoras e amezadas e nunha segunda parte realizarase unha posta 
en común de que podemos facer cada un de nos para combater as especies 
invasoras. 
 
 
DOMINGO 28 MAIO  
10:00 Hortos infantís, cultiva ti mesmo. Parque Botánico de Montealegre. 
Necesario inscrición. Público infantil de 5 a 12 anos. 
Esta actividade infantil permitirá descubrir a agricultura ecolóxica e as súas 
aplicacións, aportar coñecementos sobre o ciclo de vida, a procedencia dos 
alimentos a meteroloxía e os coidados das plantas. Realizarase en catro 
sesións onde se realizarán as tarefas propias dun horto (cultivo, rega, 
recolección, control de pragas…) o 28 de maio, 25 de xuño, 23 de xullo e 20 de 
agosto. 



 
 
 
11:30 – 18:30 Verdeando na horta. Obradoiro para familias. Horta da 
Carballeira. Recomendable inscrición. 
Esta actividade consiste no desenvolvemento dunha serie de actividades 
ambientais na horta. Están dirixidas a familias para que pasen unha xornada 
nun ambiente agradable e desfruten dun espazo de hortas ecolóxicas. Se 
realizarán dous obradoiros, un de construcción de atraintes de aves para hortas 
e xardíns para identificar os paxaros que conviven connosco e otro “A túa horta 
na terraza” para iniciarnos no cultivo ecolóxico nos nosos fogares, sen 
necesidade de ter horta ou terreo. 
 
 
LUNS 29 MAIO 
18:00 Pegada ecolóxica. Parque Beiramiño. 
A Pegada ecolóxica é un indicador do impacto ambiental xenerado pola 
demanda humana que se fai dos recursos existentes nos ecosistemas do 
planeta, relacionándola coa capacidad ecolóxica da Terra de regenerar os seus 
recursos. Ser trata de calcular quen gasta mais do que necesita para vivir, quen 
deixa mais  pegada ou rastro mediante un xogo de preguntas e respostas moi 
divertido e dinámico. 
 
 
MARTES 30 MAIO  
Concurso – Campaña Adopta unha árbore. 
Rua do Paseo 
Inscrición en www.sustinea.org. 
As persoas interesadas en participar deseñarán unha árbore na rúa do Paseo.  
 
 
MÉRCORES 31 MAIO 
18:00 Obradoiro ReciclArte e Os “Contos de realidade”. Parque Diego 
Glez Blanco. 
Será un obradoiro dinámico e teatralizado para concienciar e sensibilizar aos 
nenos e nenas en aspectos de sostibilidade e reciclaxe. 
En primeiro lugar haberá unha representación de teatro de “O avó Ramón e a 
neta xoaniña cos contos de realidade” para achegar aos asistententes á 
ecoloxía dun xeito ameno e divertido. A continuación a partir de materiais de 
refugallo realizarán diversos obxectos realizados de forma completamente 
artesanal. 
 
 
XOVES 1 XUÑO  
18:00 Corredor verde de insectos polinizadores.  
Obradoiro no xardín do Posío. 
Recomendable inscrición. 
O obradoiro consistirá na construcción de refuxios para insectos con materiais 
naturais e de refugallo, que cada persoa poderá levar para colocar no seu 
xardín ou terraza. 

http://www.sustinea.org/


 
 
VENRES 2 XUÑO 
18:00 Pegada ecolóxica. 
Parque San Lázaro 
 
 
SÁBADO 3 XUÑO 
10:30 Xincana de orientación en familia “Familias exploradoras”. 
Parque Barbaña. Recomendable inscrición.  
As carreiras de orientación son actividades moi divertidas e completas, 
fomentan o compañeirismo, o traballo en equipo e dado que se realiza no 
medio natural o respeto pola natureza. Os participantes terán que superar 
probas e recopilar  restos de animais, follas, pegadas… De xeito sinxelo 
ensinaremos as familias a identificar as especies vexetais e animais que 
podemos atopar. 
 
17:00 Entendendo o cambio climático e a pegada de carbono. Parque 
Botánico de Montealegre. Tódolos públicos. Necesario inscrición. 
Esta actividade contará con duas partes, en primero lugar un xogo denominado 
“Efecto dominó” para explicar o cambio climático as súas causas e 
consecuencias e na segunda parte explicarase que é a pegada de carbono e 
procederase a calcular a pegada de cada un dos asistentes mediante un test. 
 
 
DOMINGO 4 XUÑO  
10:00 Xoga pola Biodiversidade. Parque Botánico de Montealegre. 
Actividade infantil (7 -11 anos). Necesario inscrición. 
Para por en valor a biodiversidade e proporcionar información de forma amena, 
proponse unha serie de xogos nos que participarán os nenos e nenas de xeito 
individual ou en grupo. 
 
 
LUNS 5 XUÑO  
18:00 Eco Xincana “O Clube doas coidadores do Planeta”. Parque 
Barbaña. 
Esta actividade está composta dunha eco-xincana infantil, que representará a 
creación dun clube moi importante e selecto que ten por misión protexer o noso 
planeta. Para poder formar parte del os participantes deberán superar diversas 
probas que representarán hábitos saludables para a conservación e a 
protección do Medio Ambiente. Haberá unha introducción teatralizada para 
motivas aos participantes e as probas serán moi dinámicas e adaptadas a 
tódolos públicos e ideal para participar en familia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
18:00 Contos da natureza e xogos populares. Parque Angelita Paradela. 
Esta actividade intentará que os nenos e nenas mediante contos e xogos 
populares aprendan cousas novas sobre os animais en perigo de extición e a 
xestión dos residuos. Ten duas partes diferenciadas, os contos da natureza nas 
que un monitor contaralles uns contos para conciencialos de todo os que os 
rodea e desfrutar con eles para ensinarlles e educarlos en valores humáns. 
A segunda parte, nos xogos populares, os asistentes a través dos xogos do 3 
en raia aprenderán información dos animais en perigo de extinción e co xogo 
do pano, información dos colectores e residuos mais comúns.  
 
 
 
MARTES 6 XUÑO 
 
18:00 Aprender a xogar cos nosos fillos na natureza. Obradoiro para 
familias. Parque Ingabad O Couto. Recomendable inscrición. 
Nesta xornada ensinaremos aos pais e nais diferentes xogos, dinámicas, 
técnicas e obradoiros para facer cos seus fillos e fillas na natureza. Mostrarase 
como o xogo permite os cativos e cativas expresar a súa creatividade e 
desenvolver a súa imaxinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CHARLAS SOBRE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Á CIDADANÍA SOBRE 
AFORRO DE AUGA 
 
Realizaránse charlas en moitas Asociacións veciñais co obxetivo de achegar 
aos participantes a problemática da xestión do ciclo urbano da auga, 
sensibilizar sobre a importancia da agua como recurso, amosar diferentes 
métodos para axudar ao aforro de auga no fogar e concienciar sobre a 
importancia do uso eficiente da auga.  
 

 29 MAYO 18:00 QUINCE DE AGOSTO 

 30 MAIO 18:00 AVV POLVORÍN 

 31 MAIO 17:30 AVV CEBOLIÑO 

 31 MAIO 20:00 AVV CABEZA DE VACA 

 1 JUNIO 18:00 AVV RABO DE GALO 

 1 JUNIO 20:00 AVV GRANXA 

 1 JUNIO 19.15 AVV TRAS ESTACIÓN 

 2 JUNIO 18:30 AVV LAXAS 

 5 JUNIO 19:00 AVV CASTRO DE BEIRO 

 6 JUNIO 20:00 AVV PELIQUIN 

 12 JUNIO 18:00 AVV FOLLATEIRA 

 14 JUNIO 20:00 AVV SANTA MARTA DE VELLE 

 20 JUNIO 20:00 AVV SANTA ANA DO PINO 

 22 JUNIO 19:00 AVV CASTELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ACTIVIDADES EDUCACIÓN 
 
 
ACTIVIDADES DURANTE A SEMANA QUE  TEÑEN DESTINATARIOS A 
COLEXIOS  
 

 30 MAIO 2017  AS 9:30. A DIVERSIDADE ECOLÓXICA. AULA 
NATUREZA DO RÍO MIÑO. 

Charla na aula e recorrido por Palmés. Colexio A Ponte 51 alumnos de 
6º de primaria 
 

 31 MAIO 2017 15:30 XARDÍN DA FANTASIA. AULA NATUREZA 
DO RÍO MIÑO. 

Charla na aula e obradoiro de creación dun horto. 20 alumnos de 2º 
ESO Franciscanas. 
 

 31 MAIO 2017 TERMALISMO. AULA DA NATUREZA DO RÍO 
MIÑO. AS 9:15 25 alumnos 5º e 6º EP Divino Maestro.  

Charla na aula e percorrido por Outaríz 
 

 2 XUÑO 2017 ACTIVIDADE ORNITOLOXÍA  
40 alumnos 2º ESO Padre Feijoo 
Charla de aves urbanas e obradoiro de construcción de caixas 

 

 5 - 6 – 8 XUÑO RUTA CICLOINTERPRETATIVA DO RÍO MIÑO 
COLABORA VIAQUA. SAIDA AULA NATUREZA RIO MIÑO  

Charla na aula e ruta ciclointerpretativa. 
5 XUÑO 11:00. 15 alumnos Universidad Laboral 3º ESO 
6 XUÑO 11:30 15 alumnos José García 4ª ESO. 
8 XUÑO 11:00 10 alumno educación especial O Pino. 
 

 7 XUÑO 2017 ACTIVIDADE MORCEGOS. AULA NATUREZA RIO 
MIÑO. 

Charla para coñecer os morcegos e obradoiro de construcción de caixas 
morcegueiras. 
9:15. 50 alumnos 4º 5º. Divino Maestro 
11:15. 50 alumnos 4º 5º Vistahermosa. 
15:30. 20 alumnos 2º ESO Franciscanas. 
 

 1 de xuño 11:30 A SAUDE INTEGRADA AO MEDIO AMBIENTE 
Actividade nas hortas do Rio Barbaña 
75 alumnos de infantil Salesianos 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES OCIOOURENSE. XUVENTUDE 
 
 
 
Inscrición e información en www.ocioourense.es 
 
 
 
ANDAINA SEN FUME  
 
Domingo  4 xuño as 10:00 Salida das Burgas 
 
 
CAMIÑAR NA NOITE: 
 
Venres 26 de maio e 9 de xuño de 22:00 a 00:00 
 
 
OURENGYM NOS PARQUES: 
 
Sábado 27 de maio e 10 de xuño de 10:00 a 13:00 
 
 
INICIO RUNNING  
 
Sábado 3 de xuño de 10:00 a 12:00 
 
 
FOTO EN RUTA 
 
Sábado 27 de maio e 3 de xuño de 10:00 a 13:00 
 
 
 
 
 
 

http://www.ocioourense.es/

