Verán 2012

ONDE ESTAREMOS?

QUE HAI QUE LEVAR?
Unha mochila pequena e cómoda para os
¨
itinerarios

EXCURSIÓN ÁS
FRAGAS DO EUME

Calzado cómodo para andar, que non sexa de
¨
estrea.
Roupa cómoda (chándal ou parecido, pantalón
¨
curto...)
Un bañador, toalla de praia
¨
Gorriña ou viseira para o sol
¨
Chuvasqueiro por se chove
¨
Cantimplora
¨
Crema protectora solar e hidratante
¨
Un caderniño e un lápis: para recoller as
¨

Alvarella

sorpresas con palabras e bonitos debuxos.

Imos descubrir a fraga costeira
máis interesante de Europa

chanclas para a ducha, pasta de dentes e cepillo
outra muda)
Unha lanterna ou foco
¨
Saco de durmir
¨
Pixama
¨
Unha servilleta de tea
¨
Bolsa ou maleta mediana para meter todas as
¨
cousas necesarias da excursión.
Se non sabe nadar ou está a aprender por favor
¨
sinalar na ficha de inscrición ou comunicar á
organización.
¨
Non leves teléfono móbil. Gozarás mellor da
tranquilidade das Fragas do Eume
¨
Hai teléfono na instalación e disporemos de tempo
habilitado para realizar as chamadas de 21.30 a
22.30 horas.
O teléfono de Alvarella: 981.784563
Material que tamén podes levar:
Cámara de fotos: así terás lembranzas do teu
¨
paso por estes fermosos lugares
Prismáticos: serviranche para observar os voos
¨
das aves e as paisaxes.
Instrumento de música pequeno
¨
Libros de lectura
¨
Música para a festa final.
¨

Apoio técnico: cem, s.coop.galega

Cousas de aseo (xel, peite, champú,unha toalla,
¨
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EXCURSIÓN DE VERÁN
FRAGAS DO EUME
Esta excursión a Alvarella organizada polo
Servizo Municipal de Educación do
do Concello de Oleiros está especialmente
deseñada para o tempo de lecer. A
natureza, a cultura, os xogos a convivencia
e autonomía persoal serán o cerne das
nosas actuacións educativas.
Por medio dunha estancia de 3 días
preténdese que os nenos e nenas descubran
e investiguen dun xeito lúdico e divertido o
medio natural e social máis próximo
coñecendo a nosa cultura e a sabedoría
popular. Ao mesmo tempo foméntase a
convivencia, o respecto
mutuo e a
responsabilidade,
promovendo actitudes
de conservación,coidado e
respecto ao medio ambiente.

Teremos a oportunidade de visitar o Parque
Natural das Fragas do Eume e descubrir
moitos dos seus segredos. Este bosque
autóctono é único na Europa atlántica costeira,
polo seu bo estado de
conservación e tamén
polos importantes valores
que agocha: unha grande
diversidade de vida
animal e vexetal, que
esta primavera pasada
sufriu un terrible incendio
que ameazou moitos dos
valores ambientais que atesoura.

Divertirse, coñecer, investigar, coidar
Cunha metodoloxía participativa
estimularemos o descubrimento dos
animais, as árbores, as
plantas,tradicións, os
tesouros, os segredos,
os seus problemas...e
os múltiples elementos
das Fragas do Eume,
que temos que
aprender a coidar.

Un albergue con enerxías renovables
O albergue Alvarella ten unhas instalacións
completísimas que foron ideadas para respectar o
medio ambiente e acoller comodamente a grupos,
xa que ten amplos espazos para xogos.
As casas están construidas bioclimáticamente,
utiliza as enerxías renovables como placas
solares fotovoltaicas e térmicas coas que quenta a
auga das duchas, un aeroxerador eólico, biomasa.

QUE IMOS FACER?
22 de agosto
09,00 Saída Pavillón Arsenio Iglesias
Chegada a Alvarella
Normas de convivencia e material, grupos de
traballo... Xogos de presentación
Obradoiro de elaboración de pan
Xantar e traballos comunitarios
Tempo de lecer e xogos populares
Obradoiro de caixas niño para morcegos
Merenda e baño na piscina.
Duchas
Cea e tempo de lecer
Velada, xogos e contos
23 de agosto
Aseo e almorzo
Itinerario ambiental ao Castelo de Andrade
Xantar e traballos comunitarios
Tempo de lecer, xogos populares e caderniño
Visita ás instalacións de Alvarella, enerxías
renovables
Merenda
Xogos cooperativos e ambientais
Duchas
Cea e tempo de lecer
Velada e xogo dos focos
24 de agosto
Aseo e almorzo
Recollida dos
cuartos.
Visita ao
Parque
Natural das
Fragas do
Eume.
Itinerario a pé polo Parque
Natural Queixeiro - Caaveiro
Xantar no campo
Tempo de lecer e xogos
Visita á vila de Pontedeume ou a praia de Cabanas.
Avaliación e asemblea despedida.
20,00 Chegada a Oleiros

