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Miudiño Educación Ambiental
O decatarnos que só mediante o coñecemento da natureza 

poderemos chegar a vivir en harmonía.



Miudiño. Educación ambiental  3

“OS NOSOS BOSQUES” 
Ref: 306-0101-003

Explicación do proceso cooperativo de creación do libro “ Os nosos bosques”, e dinámicas de xogo 
con materiais extraídos do libro, que permiten profundizar no coñecemento e asimilación da va-
riada flora e fauna que nos rodea.

60 min

Interior/ exterior

5-12 anos

“XAIME E AS LANDRAS” 
Ref: 306-0101-001

Lectura dinamizada con marionetas, do fermoso conto de Tim Bowley ilustrado por Inés Vilpi, que 
nos introduce no proceso vital dunha semente e nas mil e unha dificultades que ten que superar 
para chegar a ser unha gran árbore.

20 min

Interior/ exterior

3-8 anos

“AS SEMENTES DA FELICIDADE”
Ref: 3050113 

Mediante a dramatización e adaptación dun conto de Jean Giono, mostrase  a importancia  das 
árbores para a vida no planeta Terra e para a nosa saúde. Faise especial fincapé en poñer en valor 
as actitudes altruistas e a recompensa polo esforzo e a perseverancia nel.

30 min

Interior/ exterior

3-12 anos

Queremos recuperar a tradición dos contadores de historias; aqueles que co emprego da palabra coma 
elemento poderoso son quen de potenciar unha escoita activa, curiosidade e abraio ante a fascinación 
e grandeza da natureza.

CONTACONTOS



“EU QUERO SER UNHA ÁRBORE DE NADAL !!” 
Ref: 305014

A divertida e tola historia de Amieiro, “a árbore cansina”, que disconforme co seu aspecto, busca 
parecerse a unha árbore de nadal. A través do conto vanse interiorizando diferentes características 
dos amieiros que axuden a súa posterior identificación. 

30 min

Interior/ exterior

5-12 anos
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OBRADOIROS

“SEMENTANDO FUTURO” 
Ref: 3305031

Empregando materiais de refugallo aportados polos asistentes e sementes autóctonas, aprende-
remos entre risas, que pasos son os correctos para crear e manter o noso propio viveiro de árbores 
autóctonas.

30-60 min

Exterior

3-12 anos

“PLANTABOSQUES” 
Ref: 305032

Acercarémonos a espazos afectados polos lumes, para participar na súa recuperación mediante a 
correcta plantación de arboriñas autóctonas. 

60-90 min

Exterior

3-12 anos

“O BOSQUE MUSICAL”
Ref:  305033

Os anacos de natureza que podemos atopar nun bosque son excelentes creadores de sons, me-
diante o emprego de sinxelas ferramentas manipularemos diferentes elementos naturais ata es-
coitar a “música das árbores”.

60 min

Interior/ exterior

8-12 anos

Xa que non hai mellor aprendizaxe que a vivencial, a través dos obradoiros as nenas e nenos partici-
pantes, poderán levar a cabo cas súas mans actividades que nunca esquecerán.



“COCIÑANDO XABÓN” 
Ref: 305034

Un chef moi elegante, amosará a súa receita perfecta para facer xabón, empregando o aceite usa-
do aportado polos asistentes  e outros elementos reutilizados.

60 min

Interior

8-12 anos

“FOLLAS DE PAPEL” 
Ref: 305035

Aprenderemos a facer papel reciclado  e realizaremos uns fermosos marcapáxinas con formas de 
follas de árbores autóctonas.  

60 min

Interior

8-12 anos
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PERCORRIDOS
INTERPRETATIVOS

“EI CARBALLEIRA !!” 
Ref: 305021

A través de diferentes xogos e dinámicas, irase profundizando no coñecemento dun ecosistema 
tan próximo, ameazado  e descoñecido como son as nosas carballeiras.

45-90 min

Exterior

3-12 anos

“POLO RIO ABAIXO VAI…” 
Ref: 305022

Percorrido no que iremos descubrindo os diferentes seres vivos que atopamos nas ribeiras, apren-
deremos a diferenciar algúns deles i comprobaremos a calidade das súas augas. 

45-90 min

Exterior

6-12 anos

“NA BEIRA DO MAR”
Ref: 305023 
Percorrido e actividades experimentais polo litoral, coñecendo os seus valores florísticos, faunís-
ticos, xeolóxicos i etnográficos. 

90/ 120 min

Exterior

8-12 anos

E para un día de excursión nada mellor que unha boa explicación! E así descubrir experimentando, 
xogando e desfrutando con todos os sentidos, os espazos naturais agochados ao noso arredor.



“SEMENTES DE LUME” 
Ref: 305024

Paseo e actividades experimentais por areas afectadas por lumes, descubrindo as especies pi-
rófitas e os seus efectos sobre o chan e sobre os animais e as plantas autóctonas. Mediante as 
dinámicas e accións crease un espazo de reflexión e actuación para mellorar o aprezo polas nosas 
masas forestais. 

90 min

Exterior

8-12 anos

“OS SEGREDOS DAS ILLAS ATLÁNTICAS” 
Ref: 305025

Percorridos nos arquipélagos do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, mostrando a súa 
riqueza natural e fomentando un desfrute saudable do único Parque Nacional galego.

90/ 120 min

Exterior (calquer arquipélago do PNMT iIlas atlánticas de Galicia)

6-12 anos

“O XARDÍN DAS HISTORIAS” 
Ref: 305026 

Xogo de pistas grupal nos xardíns históricos do Pazo Quiñones de León, mediante o cal descubri-
rán a riqueza histórica, paisaxística e florística do lugar. 

90 min

Exterior (Parque de Castrelos, Vigo)

10-12 anos
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HORTA ESCOLAR

HORTA ESCOLAR ECOLÓXICA 
Ref: 305050

Fonte inesgotable de experiencias e aprendizaxes, na que a continuidade de séculos de esforzo 
cooperativo e bo saber, axuda a obter saborosos resultados. Pero que require dun traballo cons-
tante e ben temporizado, que sen apoio externo en ocasións é complicado manter.

·Deseño e realización da horta.
·Dinamización e mantemento de apoio do espazo de horta ao longo do período lectivo.

50 min

Exterior

3-12 anos
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CONTACTO
eduambiental@miudinho.gal

Diego 652 052 530
miudinho.gal

MULTIPLES POSIBILIDADES DE 
COMBINACIÓN DAS DIFERENTES PROPOSTAS!


