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Dende o Equipo de Normalización Lingüística
do centro queremos poñer a andar un
proxecto transversal que una varios aspectos
do noso patrimonio: 
a lingua, a música e a flora.
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Observamos que o contorno do noso centro precisa conectar máis coa
natureza para que o noso alumnado aprenda a observar o medio
natural, a valorar a bio-diversidade, a participar no proceso de
plantación coidado e seguimento das plantas. Deste xeito tamén poderá
conectar mellor tanto coa realidade lingüística que lle dá nome ás
plantas autóctonas, coma cos seus sons. 

A idea é que se liguen plantas, textos (que nesta primeira fase van ser
poemas) e temas musicais. Deste xeito tentaremos construír un espazo
de natureza viva conectada directamente con poesía e música mediante
códigos QR, que nos mostrarán unha guía informativa coas fichas das
plantas elaboradas polo alumnado, fotografías, vídeos, poemas e música.



Ao mesmo tempo, queremos humanizar o espazo no que convivimos día a día e
tentar transitar no camiño da aprendizaxe conxunta de cara á concienciación
medioambiental e á eco-lingüística. Tamén se vai tentar crear un “comité
ecolóxico” aberto a toda a comunidade educativa no que se conciencie do
coidado tanto do noso patrimonio inmaterial (lingua e música) como
material (vexetal).

Para tan ambicioso proxecto contamos coa axuda de toda a comunidade
educativa e da Aula da Natureza do Concello de Ames, coordinada por
Patricia Reboreda. 

A proposta é comezar de inmediato a colaborar e consta de varias fases. 
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TEMPORALIZACIÓN
A primeira, neste curso 2021/2022, habilitará
tres zonas:

A)   Unha zona de xardín nesta entrada do
centro que levaría plantas aromáticas e camelias
brancas. 
Esta zona tentará inaugurase o vindeiro 23 de
febreiro (homenaxeando a Rosalía de Castro)

B)   Unha zona de bosque autóctono con
árbores frondosas representativas do país:
Carballo, Sobreira, Freixo, Bidueira, Aciñeira,
Nogueira... 
O 3 de marzo, día mundial da natureza,
mostraranse os primeiros paneis dos QR.

C)   Unha zona de Bimbieiras e Xuncos. 
Para o mes de maio, Idoia Cuesta (premio
artesanía de Galicia) fará un obradoiro de
cestería para poñer en valor este material dende
unha perspectiva artística. 



TEMPORALIZACIÓN
A segunda fase, no curso 2022/2023,
implementará outras tres zonas para crear
módulos de biodiversidade nos que a lingua e
a música tamén estean en interrelacción:

D)   O primeiro módulo de biodiversidade
constará dun bolboretario. Neste mesmo
espazo tamén está programado poñer mesas de
madeira con bancos e pezas de bio-construción. 

E)   O segundo módulo de biodiversidade
achegarase á xeoloxía. Neste mesmo espazo
tamén está programado poñer mesas de madeira
con bancos e pezas de bio-construción. 

F)   O terceiro módulo de biodiversidade consta
dunha pequena poza na que poder observar
anfibios. Neste mesmo espazo tamén está
programado poñer mesas de madeira con bancos
e pezas de bio-construción. 



A maiores tamén está proxectado instalar 
caixas niño por todo o espazo exterior. 

 
Arredor destes módulos tamén quedará un terreo
preparado con herba para poder estender mantas

para ler, facer reunións...

Acreditamos pois na educación ambiental de
xeito interdisciplinar, na que debe implicarse
toda a comunidade educativa. Unha mostra de

compromiso como colectivo coa terra, a cultura
galega e o coidado do planeta. 

 
Pensar globalmente e actuar localmente para

construír unha sociedade máis respectuosa coa
natureza e con nós mesmas. 



Como diría Manuel María: 

“Precisamos da lingua 
para poder vencer, 

máis tamén precisamos da
natureza para poder vivir”



SEMENTANDO PENSAMENTOS LIBRES
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