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presentación do alcalde

Prezado amigo:

Teño o pracer de prologar esta nova publicación bimestral que espero que sexa do teu interese. Dende 
a Concellaría de Medio e Sanidade do Concello da Coruña levamos anos desenvolvendo un completo 
programa de educación ambiental, con protagonismo fundamental nos nenos e mozos da nosa cidade. 
Canalizado a través dos centros escolares, tiveron a oportunidade de visitar instalacións municipais 
relacionadas co medio (control de emisións, recuperación e posta en valor dos residuos, espazos abertos 
como o selado de Bens...) no marco de actividades e programas destinados a que coñezan a importancia 
clave do medio. A necesidade dun desenvolvemento harmonioso e sostible foise incorporando ás nosas 
leis a través de diferentes convenios internacionais, lexislación trasposta comunitaria ou leis nacionais 
e autonómicas. Todas elas deben abrirse camiño en distintas accións de educación ambiental na 
sociedade, como se encargan de recordarnos distintos congresos, seminarios e relatores. Debe supoñer, 
polo tanto, un obxectivo das administracións locais.

Dende o Concello, no ano 2015 damos un paso máis no noso compromiso co Medio e decidimos 
estender a nosa actividade a educación ambiental a toda a cidadanía ofrecendo o noso Programa a todos 
os coruñeses que desexen participar. Neste contexto, unha publicación como a que agora recibes na túa 
caixa de correo electrónica era o máis apropiado: a súa edición en liña permítenos destinar máis recursos 
ás propias actividades cos cidadáns e resulta, ademais, un vehículo áxil e de participación conxunta.

Dende o Concello apostamos por que este boletín sexa unha canle informativa e de comunicación 
e colaboración mutua. E desexamos que todos os que o reciban poidan reenvialo a cantas persoas 
puidesen estar interesadas e se animen a participar e gozar coas actividades programadas. Por último, 
desexamos que esta sexa unha ferramenta para dar a coñecer e poñer de relevo as actividades que 
diferentes colectivos, grupos ou particulares desenvolven na nosa cidade relacionados co medio. Todas 
estas expectativas temos postas neste boletín que agora nace! Para obter estes resultados anhelados 
asegúrovos que na Concellaría destinaremos os esforzos necesarios que, estamos seguros, contarán coa 
vosa axuda e impulso tamén.

Recibe un saúdo e esperamos seguir contando coa túa axuda para mellorar o noso Medio.

Excmo Sr. D. Carlos Negreira Souto
Alcalde-presidente

boletin1.indd   2 24/03/2015   13:02:19



Programa de Educación Ambiental para escolares 

Programa de visitas guiadas, rutas e observación

Cada curso escolar, máis de 6.000 
alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, 
FP e Bacharelato da cidade poderán, a 
través da solicitude dos responsables de 
planificación dos seus centros, acceder 
a un ambicioso plan de educación 
ambiental nas aulas. Cada un dos distintos 
programas, dispoñibles en función da súa 
idade, consistirán en dúas actividades no 
aula e unha visita guiada a un lugar de 
interese na nosa cidade. Estes programas 
estenderanse ademais ás datas estivais 
para grupos ou colonias de nenos que, 
a través dos responsables dos seus 
campamentos, poidan estar interesados en 
realizar estas actividades.

Destinadas a calquera grupo de idade ou colectivo, terán lugar en diferentes datas do ano, e 
convocaranse a través dos centros cívicos, bibliotecas ... 

As actividades que se desenvolverán 
terán os seguintes eixes:

1: Calidade ambiental (calidade do aire, ruído, etc.)
2: Ciclo do auga
3: Natureza e biodiversidade
4: Residuos e consumo
5: Enerxía e cambio climático

Algúns dos destinos serán:

• O encoro de Abegondo  – Cecebre
• Estación de Tratamento de Auga Potable da Telva
• Estación Depuradora de Augas Residuais de Bens
• Planta de Tratamento de Residuos Urbanos de Nostián  e 

Puntos Limpos
• Rede de Vixilancia da Calidade do Aire
• Parque, vertedoiro selado e planta de enerxía de Bens
• Servizo de recolleita e adopción de animais
• Hortos de lecer
• Monte e illas de San Pedro
• Contorna da Torre de Hércules e Punta Herminia
• Lagoa de Eirís
• Puntos de observación de aves 
• Rutas fóra da cidade

boletin1.indd   3 24/03/2015   13:02:21



Programa de actividades en praias

Celebración de días sinalados

Entre os días 15 de xuño e 15 de 
setembro, este programa achegará 
aos pequenos o valor dos nosos areais 
como espazos ricos en vida natural. 
A importancia da preservación do 
medio litoral e mariño ocuparán esas 
xornadas de sol, area e auga salgada. 
Desenvolveranse un total de 250 
actividades nas praias de Riazor  – 
Orzán, que completaranse con outras 
que terán como escenario o Centro 
Sociocultural Ágora.

Algunhas destas actividades serán:

• A vida silvestre nas praias
• Que paisaxes queres para a túa praia?
• Xogo da pesca sostible

Os días marcados no calendario 
medioambiental anual para conmemorar 
ou reflexionar sobre o medio ambiente 
contarán cun oco destacado na 
axenda municipal de eventos. A tal 
fin prepararanse para cada un deles 
diferentes e moi variadas actividades: 
coloquios, actividades para nenos, visitas 
guiadas, concursos…

Algúns de estos Días a celebrar serán:

• Día do Pacto dos Alcaldes
• Día dos Bosques
• Día dos Océanos
• Día do auga
• Semana da Enerxía Sostenible
• Hora do Planeta
• Día Mundial do Medio Ambiente

• Día Mundial da Educación Ambiental
• Día Internacional da Nai Terra
• Día Internacional da concienciación fronte ao ruído
• Día Mundial das Aves
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Cursos, xornadas e talleres

Exposicións

Destinado a todos os grupos de idade, 
abordarán temas candentes da actualidade 
ambiental. Participarán diferentes especialistas, 
voluntarios e técnicos de distintas áreas. 

Programaranse para cada ano un total de 22 
actividades de 3 horas cada unha. Moitas d elas 
enmarcaranse en torno aos seguintes eixes 
da Estratexia contra o Cambio Climático da 
Coruña:

• Información e sensibilización no ámbito 
doméstico (Acción 6.4.8 da estratexia)
• Prevención da xeración de residuos (Acción 
6.5.1 da estratexia)
• Promoción da implicación social ao cambio 
climático (Acción 6.6.2 da estratexia)
• Fomento da eficiencia energética comercial 
(Acción 6.7.4)

Con carácter anual, e destinadas á súa 
exhibición en diferentes espazos da 
cidade, crearanse exposicións sobre 
temas medioambientais de contidos 
específicamente coruñeses.

Estas exposicións terán a forma dun 
pequeno bosque de conceptos, ideas e 
propostas. A tal fin, elaboraranse para cada 
unha delas 85 pequenos paneles que se 
instalarán en modelos de arboles de madeira 
en forma de soporte.

Poderase solicitar no Área de Medio 
Ambiente do Concello de A Coruña.

Estas actividades desenvolveranse en colaboración 
con diferentes entidades municipais e cidadás: 
centros socioculturales, bibliotecas, asociacións de 
veciños, asociacións de comerciantes, asociacións de 
empresarios…
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www.coruna.es/medioambiente

Quen pode participar no programa municipal de Educación Ambiental?

Calquera que o desexe, apuntándose previamente.
Seguro que entre a oferta de actividades do programa podes encontrar algunha que che satisfaga. 
Simplemente basta que te apuntamentos para que poidamos axudarte a levala a cabo. Se tes 
algunha idea e cres que con axuda podes realizala, non deixes de comentárnola.

Cando?

Proponnos a túa data para calquera das actividades e intentaremos acomodar as túas preferencias 
no noso calendario. En ocasións, as inclemencias climatolóxicas ou traballos específicos nas 
instalacións poden impedir acudir ao lugar elixido. Por iso, pedirémosche o teu contacto para 
poder avisarte se debemos cambialo.

A que hora?

En función da data do ano o horario pode cambiar. Farémosche unha proposta axustada ás túas 
preferencias cando pechemos contigo a data.
As visitas duran 90 minutos. Despois deste tempo, nalgunhas delas, podemos darche algún 
consello se desexas ampliar o percorrido pola túa conta (por exemplo, no Encoro de Cecebre).

Onde?

Cada destino ten un punto de encontro que, mesmo, podemos cambiar en función do que sexa 
máis práctico para o teu grupo (porque non coñezades outros sitios propostos de encontro, por 
mellor estacionamento, porque veñades andando ou en bici...).

Cantas prazas?

Para calquera saída necesitamos un mínimo de cinco participantes. O máximo fixámolo en trinta 
para poder ofrecerche o mellor servizo.

Que prezo ten?

O servizo dos guías e educadores é gratuíto. O transporte corre a cargo dos interesados.

Datas de inscrición

Canto antes! Contacta connosco en educacionambientalcoruna@gmail.com ou no 981 903 834

Máis información:

É preciso que un responsable de cada grupo nos dea o seu nome, un correo electrónico no que 
recibir os detalles da visita e un número de teléfono no que poder avisalo se xorde calquera 
imprevisto (meteoroloxía, unha urxencia...)
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www.coruna.es/medioambiente
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CO2Coruña @CO2Coruña

séguenos en:

Para máis información sobre os 
Programas de Educación Ambiental

981 903 834
educionambientalcoruna@gmail.com

@coruna_sostible
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