
Plan Proxecta. 

Programa Naturézate. 

 

O programa busca mellorar o coñecemento sobre o medio natural galego, incrementar a 

concienciación ambiental, promover unha actitude crítica e sensible cara á conservación do 

medio e mellorar as competencias do alumnado nos conceptos de  desenvolvemento 

sostible. 

Os obxectivos que persegue son: 

 Introducir os nenos nos conceptos básicos da conservación da natureza a través da 

figura dos parques naturais. 

 Fomentar a súa sensibilización cara á natureza e conectar o alumnado con ela e mais 

co aire libre. 

 Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e responsabilidade 

na conservación da natureza. Crear actitudes de curiosidade, interese e creatividade nos 

elementos e protección da natureza. 

 Adquirir habilidades emocionais e intelectuais para a prevención e resolucións de 

problemas de forma creativa. 

 Coñecer e valorar o seu contorno natural, social e cultural, así como as posibilidades 

de acción e coidado tanto desde a escola, como desde o propio contorno. 

 Potenciar a visión dos recursos naturais desde unha perspectiva de negocio 

responsable co medio ambiente e respectuoso coa vida das poboacións que habitan 

dentro do marco dun desenvolvemento sostible, e fomentar as actitudes vocacionais 

empresariais positivas cara á protección do medio natural. 

 

O programa desenvólvese a través de varias actividades. Maxia natural foi a 

actividade desenvolvida no noso centro e o resultado final pode observarse na 

seguinte montaxe: 

https://view.genial.ly/5eda00b7956b6c0d8849ff42/presentation-naturezate 

 

 

 

https://view.genial.ly/5eda00b7956b6c0d8849ff42/presentation-naturezate


 

Ciencias da Terra  

Dende finais de setembro ata mediados de outubro a estudar as características do río que 

pasa a carón do noso centro educativo. Nunha primeira fase os alumnos recolleron 

información bibliográfica  sobre o lugar de nacemento do río e das zonas que percorre. 

Despois traballaron con guías de árbores, invertebrados e vertebrados  para poder 

manexarse coa a identificación de especies. 

Tamén buscaron información da importancia do  bosque de ribeira e os beneficios para o 

ecosistema que proporciona, ademais investigaron sobre a lexislación que protexe a estes 

espazos. 

Organizáronse en grupos de catro alumnos, tanto para a  busca de información como para 

os traballos posteriores. Elaboraron fichas para a recollida de información. 



 

Na segunda metade de outubro comezaron traballo de campo, fotografiaron o cauce e as 

especies árboreas, algas, briófitas, fentos ,invertebrados… recolleron mostras e estudaron 

características da agua. Cubriron os datos das fichas de recollida de datos. Nesta época as 

árbores presentaban as follas e o río tiña un caudal normal.  



 



 

 

 

Continúase a recollida de datos nos meses seguintes. 



No mes de decembro  os eu caudal aumentou moito e desbordou polas fortes chuvias, as 

árbores xa non presentaban follas. 

En Xaneiro o caudal volveu a ser como en outubro, as árbores non tiñan folla. 

Febreiro o caudal  abundante e xa se observaban pequenos brotes en algunha árbore. 

 

 

Antes de finalizar as clases estábamos facendo un mural para expoñer no centro, no que os 

diferentes grupos de traballo  realizaban explicación sobre a vexetación, as características 

do bosque de ribeira, da fauna etc… 



 

Bioloxía e xeoloxía 

Ao longo do curso os alumnos de 1º ESO tomaron fotos en diferentes puntos do percorrido 

que realiza o río na nosa localidade. A partir das fotos e da observación in situ 

identificáronse as especies faunísticas e botánicas presentes.  Unha vez decretado o estado 

de alarma e con el o confinamento esta tarefa complicouse polo que se recorreu a guías 

interactivas presentes na rede. Coas fotos tomadas elaborouse un pequeno vídeo. 

 

 

Ademais un dos últimos días de clases presenciais saimos ao patio para a recolección de 

follas das árbores situadas ao carón do río no seu paso polo instituto para a súa 

clasificación en función de distintos criterios. 

https://www.youtube.com/embed/VfQ4e_yPB-Y?feature=oembed








 

Matemáticas 

Na área de matemáticas as actividades deseñadas estaban programadas para a terceira 

avaliación. A suspensión presencial das clases impediu o desenvolvemento destas. Sen 

embargo, durante este período os alumnos aportaron fotografías nas que se descobren as 

formas que teñen as matemáticas de aparecer na natureza. 

 





 

 

Lingua Castelá-Lingua Galega- Portugués- Inglés- Francés 

 Os alumnos de 1º ESO, na área de Lingua Castelá, Lingua Galega, Inglés e Portugués  

traballaron co léxico relacionado e identificaron os nomes comúns das especies de vexetais 

e animais nas diferentes linguas. 

 
Brións  Musgos  Moss  Musgo  

Eurhynchium 
riparioides 

    

 

 
Liques  Líquenes  Lichens   

Parmelia 
perlata 

  Stone flower  

 

 
Árbores  Árboles  Trees   Árvores  

Salix 
viminalis 

Vimbieira Mimbrera Osier tree Vimeiro 

Salix sp Salgueiro Sauce Willow tree Sinceiro, 
salgueiro 

Fraxinus 
sp 

Freixo Fresno Ash tree Freixo vulgar 



Sambucus 
nigra 

Sabugueiro Saúco Elder Sabugueiro 

Alnus 
glutinosa 

Ameneiro Aliso Alder tree Amieiro 

Laurus 
nobilis 

Loureiro Laurel Bay tree Loureiro 

 

 

 

 

 

 Outras plantas

 

Otras plantas

 

Other plants

 
Plantas  

Calitriche 
stagnalis 

Lameiriña Bricio Pond water-
starwort 

 

 

 Cogomelos

 

Setas  Mushrooms 

 
Cogumelo  

Pluteus 
cervinus 

Chapeu de 
cervo 

Plúteo cervino Deer 
mushroom 

 

 

 

 

 
Peixes  Peces  Fish  Peixe  

Salmo trutta Troita Trucha Trout Truta 

Chondrostoma 
sp 

Boga de río Boga, pepa Chub  boga 

 

 

 
Aves  Aves  Birds  Ave  

Patos Patos Patos Ducks Pato 

Ocas, ganso Ocas, ganso Oca,ganso Geese Ganso 

 
Fentos  Helechos  Ferns  Feto  

Osmunda 
regalis 

Fento real ou 
detrabrú 

Helecho real Royal fern Feto real 

Dryopteris filis-
mas 

Fento macho Helecho macho Male fern Dentebrura 



Cisnes Cisnes Cisne Swans Cisne 

Phalacrocorax 
carbo 

Corvo mariño  Cormorant Corvo mariño 
de faces 
brancas 

Alcedo atthis Picapeixes Martín 
pescador 

Kingfisher  

Pica pica Pega Urraca Magpie Pega rabuda 

Turdus merula Merlo Mirlo Blackbird Merlo 

Columba 
palumbos 

Pombas 
torcaces 

Paloma Ringdove Pomba 

 

 

 
Insectos  Insectos  Insects   

Gerris lacustris Zapateiro Zapatero 
común 

Pondskater Zapateiro 

 

Ademais na materia de Francés confeccionaron murais sobre o outono e a vida nos ríos. 

 







 



 



 

 

















 

Xeografía e historia 

En Xeografía e Historia deseñáronse actividades para que o alumando valorase o 

patrimonio en Santiago, especialmente na zona do río Corgo e vinculalo ao Sarela así como 

o Corgo dentro da rede fluvial da nosa comunidade. 

 



















 















 


