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Inauguración das Xornadas por parte da Decana de
Ciencias da Educación, o director do CEIDA e un dos
membros do equipo organizador.

Limiar

Recursos e Equipamentos de Educación Ambien-
tal é o título do terceiro Seminario que dende o
Departamento de Pedagoxía e Didáctica das
Ciencias Experimentais, conxuntamente coa
empresa galega Ineco, vense desenvolvendo coa
intención de ser un punto de encontro, formación
e reflexión dos educadores e educadoras
ambientais de Galicia. Cada ano centrámonos
nun tema que, desde a organización, considera-
mos de interese, e contamos para iso co saber e
a experiencia de compañeiros e compañeiras de
todo o Estado. A estructura do Seminario vense
repetindo ano tras ano: uns espacios para a
reflexion teórica nos que se conta con relatores
especializados, a presentación de experiencias
de dentro e fora da nosa comunidade, e por últi-
mo, unha reflexión crítica e constructiva do que
está a pasar no noso contorno inmediato, Galicia.

Mais Recursos e Equipamentos de Educación
Ambiental foi un Seminario ben singular: durante
oito intensos días, subidos nun autobús, atrave-
samos a Península, dende o Atlántico ao Medi-
terráneo, visitando algúns dos recursos e
Equipamentos de educación ambiental que con-
sideramos senlleiros. En cada un dos lugares
recibíanos o equipo educativo, ou parte do
mesmo, para ensinarnos as instalacións e pos-
teriormente, presentarnos aspectos puntuais da
súa experiencia, valoracións, reflexións, retos,...
Cada un dos equipamentos visitados é único: polo
emplazamento, polos contidos, polo sistema de
xestión, polas estratexias metodolóxicas e
obxectivos… pero fundamentalmente polas súas
xentes… os Equipamentos de Educación Am-
biental son, sobre todo, persoas que saben e cren
no que fan, que coa súa actitude e compromiso
transmiten valores e entusiasmo, que seguen a
formarse e a formar, a informarse e a informar, a
ilusionarse e a ilusionar. Por iso, o noso a
gradecemento a Carlos Vales, a Antonio R.
Corbal e o equipo educativo do CDR O Viso, a
Yolanda Sampedro e o equipo educativo do
CINVA, ao equipo educativo de Amayuelas de
Abajo, a Miguel Angel Pinto, a Félix Martínez e o
equipo educativo da Cooperativa de Enseñanza
del Río, a Olga Conde, a Teresa Franquesa e o
equipo educativo do Centro de Recursos Barce-
lona Sostenible, a Oscar Cid e o equipo educati-
vo do Camp de Aprenentatge do Delta de l’Ebre,
ao equipo educativo da Granja-Escuela Huerta
«La Limpia», a Paco Heras, a Toti Escudero e o

resto do equipo do CENEAM: eles fixeron posi-
ble a experiencia coa súa arriscada colaboración.
Os equipamentos de educación ambiental, así
vividos, son moito máis que meros recursos para
a Educación Ambiental.

E se estamos a falar do factor humán, sen dúbida
non podemos esquecer a todos e todas as edu-
cadoras ambientais -profesionais en activo ou
aínda formándose na Facultade- que fixeron po-
sible que o Seminario fora algo máis que un es-
pacio teórico de formación: da convivencia e do
respecto que día a día compartimos, xunto aos e
ás profesionais dos distintos centros, tamén
habería moitísimo que decer e agradecer, por-
que sen a participación creativa, solidaria e ami-
ga de Lucía Carro, Cristina Ramos, María López,
Xabier López, Verónica Pidal, Leticia Cañedo,
Rubén Purriños, Noemi López, Noelia Turnes,
Patricia Cruz, Daniel Loza, Vicente Ferreiro, Ro-
cío Valcarcel, Raquel González, Luis Quiroga,
Guillermo Rodríguez, Mela Méndez, Mª José Pre-
sa, María Arias-Andreu, Nuria Vidal, Mª Carmen
Fernández, Chuqui Rodríguez, Paula Iglesias,
Pedro Brandariz, Iván Tembrás, Lito Prado, Noa
Caamaño, Cristina Vázquez, Antón Fernández,
Ana Villaverde, Mª Luz González, Mª Luz
Fernández e  Fabio Deboni que axudáronnos a
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que se convertira en realidade iso que tantas
veces se está a reclamar dende a educación
ambiental: a achegarnos tamén dende os
sentimentos e os sentidos, a aprender de forma
efectiva a afectiva. Alguén dixo que o mellor
equipamento fora sen dúbida o autobús, por iso
o noso agradecemento tamén á laboura inesti-
mable de Pedro, o noso conductor.

Nesta publicacións recóllense algúns dos textos
expostos e facilitados polos relatores e relatoras
que participaron no Seminario entre os días 15 e
22 de outubro de 2001; coas fotografías quere-
mos ademais aportar outra información que con-
sideramos tamén significativa. Como peche do
documento incluímos a aportación dun
compañeiro cubano, Roberto Pérez, que nunha
das visitas a Galicia, compartiu con nós a súa
experiencia dende un singular equipamento no
seu país.

Sen a colaboración económica das instiucións
que, unha vez máis, están a apoiar a Educación
Ambiental en Galicia nada de isto tería sido.
Graciñas tamén  á Facultade de Ciencias da Edu-
cación da Universidade da Coruña, a Ineco SL ,
á Xunta de Galicia (esta actividade foi realizada
cunha axuda económica da Consellería de Me-
dio Ambiente), ao Centro de Extensión Universi-
taria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA)
e Caixa Galicia. Unha mención especial á Excma.
Deputación Provincial da Coruña que ven
apoiándonos coa impresión das Actas e fai posi-
ble que estas actividades no esmorezan e que-
den no olvido.

Dende a organización esperamos que nistas
páxinas se recollan experiencias que axuden a
consolidar os Equipamentos de Educación Am-
biental en Galicia.

Os organizadores. Maio do 2003
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Recursos e Equipamentos de Educación
Ambiental.
Unha aproximación á realidade galega
Araceli SERANTES PAZOS e Héctor M. POSE PORTO. Facultade Ciencias da Educación. Universidade da Coruña

A educación ambiental (EA) é «unha di-
mensión da educación integral e global das
persoas e colectividades sociais, que nas
súas diversas manifestacións e prácticas,
promove o coñecemento, interpretación e
concienciación respecto das diferentes pro-
blemáticas ambientais, do seu impacto local
e planetario, activando competencias e va-
lores dos que se deriven actitudes e
comportamentos congruentes coa ética
ecolóxica que se precisa para participar na
construcción dun desenvolvemento humano
sostible» (CITA, 2000, páx. 16)

Para desenvolver esta dimensión da educa-
ción, as organización internacionais e os ex-
pertos, institucionalizan a EA a través dos
programas específicos, teñen recomendado
a elaboración de recursos e materiais
axeitados1 .

En EA poderíamos definir o termo recurso
como «todo aquel instrumento ou estratexia
con corpo físico, conceptual ou metodolóxico
que facilita a consecución duns obxectivos.
A súa función básica é a de mediadora da
actividade educativa, ponte entre a realidade
e a aprendizaxe. No ámbito da EA os recur-

sos deben permitir a adquisición de
coñecementos, actitudes e habilidades rela-
tivas ao contorno, deben fortalecer a sensi-
bilización e a conciencia ambiental e deben
poñer á persona en disposición de actuar
constructivamente na resolución dos proble-
mas ambientais». (Oscar CID, 1997a, páx.
47)

Desde os modelos de ensinanza/
aprendizaxe que se están a prácticar na EA,
os recursos non establecen a marcha da
actividade, senón que son os «mediadores»
entre os obxectivos, os procesos e os resul-
tados. Dentro do amplo abano de recursos
para a EA cabe destacar pola súa
singularidade e «impacto» os equipamentos
de educación ambiental (EqEA).

Entendemos por EqEA as «iniciativas
heteroxéneas de educación non formal
que contan cunhas instalacións (fixas ou
mobis) axeitadas para o desenvolvemento
dun programa educativo, no que os seus
fins e obxectivos son os propios da EA; dito
programa é realizado por un equipo educa-
tivo estable e profesionalizado, que conta
cunha serie de recursos e materiais para a
execución e avaliación das súas actividades,
na maioria dos casos, creadas ou adapta-
das polo propio equipo» (Araceli
SERANTES, 2001, páx. 3). Estas iniciativas
son xestionadas coherentemente cos prin-
cipios da sostenibilidade.

1 Véxanse por exemplo os obxectivos específicos do
Programa MaB (París, 1971) (UNESCO, 1971, páx.
8), os obxectivos do Programa das Nacións Unidas
para o Medio Ambiente PNUMA (1973) (UNESCO,
1978, páx. 27), os obxectivos do Programa Internacio-
nal de Educación Ambiental (1975) (UNESCO,1977,
páx. 2), algunhas das  recomendacións dirixidas a di-
ferentes «actores» na Conferencia Intergubernamental
de Educación Ambiental de Tbilisi (1977) (UNESCO,
1978, páxs. 28-55), ás recomendacións finais da Re-
unión Internacional de expertos sobre Educación Am-
biental (París, 1982), …
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1. Recursos para a
educación ambiental

O mesmo que aconteceu coa EA, o concep-
to de recursos para a EA, nunha primeira
etapa, estivo fortemente vinculado a escola
e os procesos que se operaban nos centros
de ensino. Así, podemos atoparnos nun
primeiro momento cos listados nos que apa-
rece a escola, o aula e o ambiente escolar
como recursos; nos últimos anos apreciamos
como os listados céntranse en clasificacións
máis abertas e heteroxéneas, fundamental-
mente na EA «non formal»2. No Libro Blan-
co da Educación Ambiental recóllese que a
EA «dura toda a vida; e ten lugar en diferen-
tes contextos: fogar, escola, ocio, traballo e
comunidade» (Susana CALVO e Mónica
CORRALES, 1999, páx. 16). A este respec-
to, algunhos autores recomendan «a
necesidade de que a EA que se desenvolve
nos contextos comunitarios abandone a súa
catalogación como unha educación «no for-
mal», carente de entidade e identidade por
e en se mesma. Ben ao contrario, reclámase
«formal» e «significativamente» constituida
nos escenarios sociais e nas prácticas
pedagóxicas» (José A. CARIDE e Pablo A.
MEIRA, 2001, páx. 243).

Os recursos non son un valor en se mesmo,
aínda que sexa fundamental garantir a
calidade das súas propiedades intrínsecas;
o seu valor real ven dado polo uso que se
lles dea. A súa función é mediadora. «A gran-
de escaseza tanto en cantidade como en
calidade dos recursos e materiais que se
ofrecen para a EA en España, é unha impre-
sión bastante xeralizada» (Cristina HERRE-
RO, 1989, páx. 143). Esta autora recoñecía
no informe sobre EA en España -de 1987-
que o deseño das publicacións e a divulga-
ción das mesmas era precaria, e que non
existían redes de distribución axeitadas, nin

centros de empréstamo das publicacións, o
que facía que a maioría dos recursos
estiveran dispersos. Hoxendía a análise non
é moi diferente: «hai importantes lagoas en
canto a recursos materiais existentes, temas
escasamente abordados ou tratados super-
ficialmente» (Mª RosarioGARCIA e Yolanda
SAMPEDRO, 2000, páx. 22).

Mais ¿que entendemos por recursos para a
EA? Entendemos aqueles  materiais,
estratexias e persoas que facilitan o
desenvolvemento de proxectos, programas
e accións de EA. Poderíamos enumeralos
atendendo a distintas aportacións (André
GIORDÁN, 1991, páxs. 119-129, Susana
CALVO e Eva GARCÍA, 1996, páxs. 172-188,
Oscar CID, 1997a, páx. 52), da seguinte
maneira (Ver Cadro 1):

1. o medio inmediato: o contorno, os espa-
cios naturais protexidos e a paisaxe. Fun-
damentalmente nos primeiros anos
constitúe o eixo central da praxe, centra-
da «no coñecemento do medio natural e
das formas de deterioro que presentaba,
identificando os fins básicos da EA a pro-
moción de valores vencellados á «conser-
vación» e «protección» da natureza». (Pa-
blo MEIRA, 1998, páx. 12)

2. a planificación do territorio: como
estratexia de ordenación, permite anali-
zar e diagnosticar a capacidade de usos.

3. a interpretación do patrimonio: «Unha
actividade educativa que pretende reve-
lar significados e interrelacións  a través
do uso de obxectos orixinais, polo con-
tacto directo ou por medios ilustrativos,
sen limitarse a dar unha simple informa-
ción dos feitos» (Freeman TILDEN, 1977,
páx. 8)

4. as publicacións : libros, revistas, boletíns,
actas, teses, monografías,…As
publicacións  tamén son chamadas do-
cumentos primarios ou fontes primarias
(Jaume SUREDA, 1990, páx. 44; Pablo
MEIRA, 1998, páx. 20)

5. os materiais intermedios: de clase,
curriculares, de laboratorio, de campo, de
observación, unidades didácticas,
materiais para o profesorado, textos,
guías, mapas, maquetas…

2 «Educación non formal (...) é toda actividade organi-
zada, sistemática, educativa, realizada fora do marco
do sistema oficial, para facilitar determinadas clases
de aprendizaxe a subgrupos particulares da poboación,
tanto adultos como nenos» (Philip COOMBS e Manzoor
AHMED, 1975, páx. 27)
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6. as actividades de divulgación: charlas,
exposicións orais, coloquios, debates, etc.

7. as actividades de formación: encontros,
cursos, seminarios, xornadas, congresos,
etc.

8. os diferentes xogos: xogos tradicionais,
«kits» de experimentación, dinámicas,
xogos de simulación, etc.

9. os materiais audiovisuais: vídeos, pelí-
culas, documentais, diaporamas, fotogra-
fías, etc.

10. as exposicións e exhibicións: de téc-
nicas artísticas e artesanais, de proce-
sos, de traballos e técnicas tradicionais,
de modelos de investigación, etc.

11. os talleres e obradoiros de diversos
contidos e duración

12. as campañas monográficas, normal-
mente arredor de problemas ambientais

13. os informáticos: programas, bases de
datos e xogos informáticos

14. roteiros guiados e autoguiados
15. sinais, carteis e paneis, normalmente

de carácter divulgativo, moitos deles
utilizando técnicas interpretativas

16. as saídas: viaxes, excursións, escolas
viaxeiras, etc.

17. equipamentos de educación ambien-
tal

18. medios de comunicación: radio, pren-
sa, televisión,...

1.1. Evolución do concepto de
recurso para a educación ambiental

Se facemos unha revisión bibliográfica so-
bre como foi evolucionando o concepto de
recurso no ámbito da EA podemos ter unha
interesante panorámica diste complexo tema,
que é susceptible de ser analizada dende di-
ferentes criterios: atendendo ao marco no
que se desenvolven as actividades (formal
ou non formal), ás temáticas, aos destinata-
rios, ao soporte, á localización, etc.

Como indicamos anteriormente, as
enumeracións e clasificacións dos recursos
foron «desescolarizándose» é dicir, pasaron
de centrarse no ámbito do ensino para ter

ARACELI SERANTES e HECTOR POSE. Recursos e equipamentos de Educación Ambiental

máis proxección noutros ámbitos de interven-
ción socioeducativa, concretamente máis vin-
culadas á conservación dos Espacios
Naturais Protexidos, o tempo libre ou a mo-
delos de turismo máis alternativo.

De todos os recursos, o que maior relevan-
cia foi acadando foron os EqEA. O
equipamento é, ao mesmo tempo, o maior
dinamizador e promotor doutros recursos
para a EA: é dende os propios equipamentos
que se están a desenvolver materiais
curriculares, deseño de itinerarios, materiais
intermedios, xogos e simulacións, etc.

No estado español fixéronse esforzos para
achegarse ao tema, aínda que existen
poucos estudos específicos, quizáis por esa
primeira característica sinalada -a súa
complexidade- ou quizáis pola proliferación
de inciativas que foron xurdindo.  Das
aportacións para clarificar cuestións neste
ámbito, a ben seguro que teríamos que
suliñar especialmente os traballos de Tere-
sa FRANQUESA e Miquel MONGE (1983)

Recursos en
educación ambiental

   o propio medio

planificación do territorio

interpretación do patrimonio

        publicacións      materiais

              charlas                      encontros

                     xogos         audiovisuais

      exposicións

         talleres           campañas

       informatica

roteiros sinais viaxes

       equipamentos          m. comunicación

Cadro 1: Recursos para a educación ambiental
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(Ver Cadro 2) e do Grupo de traballo de re-
cursos e equipamentos para a educación am-
biental integrado no Seminario Permanente
de introducción da educación ambiental no
sistema educativo promovido polo Ministe-
rio de Medio Ambiente entre 1989 e 1993
(Susana CALVO e Eva GARCÍA, 1996, páxs.
157-216). Fagamos entón un percorrido
polas aportacións de diferentes autores.

Comenzamos coa referencia a un texto «clá-
sico» elaborado pola UNESCO para introdu-
cir a EA nas escolas: atopámonos que non
existe o concepto de recurso senón que di-
ferencia entre as «estructuras favorables de
apoio» (André GIORDAN, 1991, páx. 122) e
as «axudas e apoios didácticos» (Ibid., páx.
228). Baixo estos epígrafes o autor refírese
aos distintos recursos atendendo aos
formatos dos mesmos (Ver Cadros 3 e 4).

Seguindo coa análise dende o sistema edu-
cativo formal, Pedro CAÑAL, Jose E.
GARCÍA e Rafael PORLÁN, identifican os re-
cursos como «todo aquelo que sexa suscep-
tible de ser utilizado como medio para lograr
obxectivos. Nunha programación os
obxectivos expresan o que se quere conse-
guir, os recursos son o vehículo utilizado para
conseguilos» (Pedro CAÑAL et al., 1981,
páx. 113). Eles fan unha clasificación con tres
categorías: de contido ou informativa,
materiais  e metodolóxicos (Ver Cadro 5).

Cadro 4: Recursos didácticos para a EA. Baseado en André
GIORDAN (1991)

AXUDAS E APOIOS DIDACTICOS
libros, manuales escolares
medio a audiovisuais diapositivas e películas
fichas e dossiers

ESTRUCTURAS FAVORABLES DE APOIO
museos ó aire libre con interese científico e pedagóxico

que teñen por obxecto preservar o
medio ambiente

camiños de interpre- roteiros guiados ou autoguiados en
tación e educación zonas rurais e urbáns con instala-
mesolóxica cións de observación
material pedagóxico documentos escritos e audiovisuais
e documental
medios de comunica- radio, cine, libros, prensa, e

ción televisión.

Cadro 3: Recursos para a educación ambiental atendendo ao
formato. Baseado en André GIORDAN (1991)

RECURSOS DEFINICIÓN
Itinerarios do medio Engloba itinerarios urbáns,

rurais e naturais.

Outros materiais Conxunto de materiais

pedagóxicos pedagóxicos que non teñen forma

de itinerario

Materiais diversos Materiais de divulgación ambiental

Libros e revistas Aportacións publicadas en forma

de libro ou revista.

Equipamentos Escolas de natureza, granxas-

escola e centros de  interpretación.

Cadro 2: Tipoloxía de recursos segundo Teresa
FRANQUESA e Monge MONGE (1983) tomado de Jaume
SUREDA, Aina CALVO e Magdalena CORTÉS

Cadro 5: Categorización dos recursos para a educa-
ción ambiental segundo Pedro CAÑAL, Eduardo
GARCÍA e Rafael PORLÁN  (1981)

RECURSOS definicións
de contido ou os programas das asignaturas

informativos
materiais de clase e de centro, arquivo de clase,

material de laboratorio, material de

campo e equipamentos extraescolares

metodolóxico contacto coa realidade, interdiscipli-
nariedade e metodoloxía investigativa

Anos máis tarde, María NOVO define os re-
cursos como «elementos que, fora do cen-
tro escolar (ou incluso tomando o mesmo
centro como obxecto de estudo), podan ser
utilizados como estructuras de apoio para ac-
tividades de EA, sendo creados case sempre
con ese fin» (María NOVO, 1985, páx. 140)
referíndose a continuación exclusivamente
a EqEA, e incluíndo no apartado de
«materiais» o que outros autores entenden
tamén como recursos. Cando fala da EA in-
tegrada no curriculum escolar (María NOVO,
1985, páxs. 116-117), no apartado dos «re-
cursos didácticos e material», sinala tres
grandes grupos «como recurso didáctico»:
a aula, o centro de ensino e a comunidade
(Ver Cadro 6). Na revisión posterior a este



11

No material aportado por Charo
DOMINGUEZ no curso celebrado no
CENEAM sobre «Los recursos para la edu-
cación ambiental» atopámonos cunha clasi-
ficación similar á da anterior autora, xa que
diferencia entre os que non teñen localiza-
ción fixa (publicacións, xogos e simulacións,
medios audiovisuais, encontros, sendeirismo
con acampadas, viaxes e desplazamentos,
materiais de desfeito e escolas viaxeiras) e
os que teñen localización fixa (itinerarios e
EqEA), (1993, páxs. 9-12) Neste caso, e
como aportacións, podemos comprobar que
fai matizacións na clasificación respecto ós
recursos sen localización fixa e introuce os
itinerarios como recurso con localización fixa.

Alberto PARDO tamén refírese aos recursos
dende a óptica escolar, e establece unha di-
ferenciación entre os recursos inmediatos  e
os recursos externos. Sinala unha interfase
entre ámbolos dous, referíndose ao medio
no que se atopa ubicado o centro, (1995,
páxs. 145-156) (Ver Cadro 8).

texto, a autora sigue traballando cos mesmos
criterios (María NOVO, 1995, páxs. 246-248)
aínda que neste texto inclúe un novo  apar-
tado sobre a simulación e o xogo como re-
curso para a EA (Ibid., páxs. 256-263).

Outra fonte de análise é a catalogación que
presenta Mª José MOSQUERA sobre EA non
formal. Sinala como unha primeira
posibilidade a diferenciación entre recursos
humáns e materiais, para introducir un novo
criterio: «constatar se dispón ou non de lo-
calización específica, entendendo así a exis-
tencia ou ausencia de dotacións de
insfraestructura construída, instalacións e
sevicios» (1991, páx. 174). Diste xeito, esta-
blece como recursos sen instalación fixa as
publicacións (guias e itinerarios naturais e
urbáns, e rutas turísticas), os xogos de si-
mulación, os xogos ambientais, os medios
audiovisuais, as marchas de observación da
natureza (actividades a pe, en bicicleta, en
piragua, veleiros ou semellantes, e a cabalo)
e as escolas viaxeiras. Baixo o epígrafe de
instalación fixa engloba dez tipoloxías de
EqEA (Ibid.,  páxs. 175-200).
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Cadro 6: Recursos e materiais para a EA. Baseado en
Novo (1985)

RECURSOS MATERIAIS
Aulas da natureza Textos
Reservas ecolóxicas Guías
    educativas Audiovisuais
Centros de Educación Carteis
    sobre o Medio Mapas
    Ambiente Utiles de laboratorio
Etc. Etc.

Outra das propostas é identificar os recur-
sos de EA cos  recursos e materiais
didácticos ou medios técnicos. Dende esta
perspectiva Albert CATALÁN e Miquel
CATANY definen iste concepto como
«calqueira medio que facilite a aprendizaxe
dos/as alumnos/as niste campo; iso incluiría
os equipamientos, programas e materiais
para a EA, pero tamén calquera elemento
do medio susceptible de ser utilizado con
esta finalidade (unha fábrica de zapatos,
unha explotación agrícola, unha depuradora
de augas, etc.)» (1996, páx. 201).

Oscar CID traballa con outros criterios para
agrupar os recursos. Fai unha primeira dife-
renciación á hora de «ordenalos»  atendendo
aos fíns, e fai a súa clasificación en catro
apartados: recursos creados no propio pro-

Cadro 8: Tipoxía dos recursos para a EA segundo Al-
berto PARDO (1995)

RECURSOS inmediatos externos
o centro educativo equipamentos de
a organización espacial educación ambiental

Cadro 7: Tipoloxía de recursos para a EA segundo Mª
José MOSQUERA (1991)

sen INSTALACIÓN con INSTALACIÓN fixa
publicacións Centros de Interpretación ou
xogos de  simulación     Acollida de Visitantes
xogos ambientais Aulas na Natureza
medios audiovisuais Escolas, aulas ou talleres de
marchas de observación     natureza
   da natureza Granxas-escola
escolas viaxeiras Cotos escolares e Aulas de

    Acuicultura
Hortos de Ocio
Escolas taller
Campos de traballo
Pobos abandonados
Centros de Medio Ambiente
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ceso de ensinanza-aprendizaxe, recursos
creados específicamente para o
desenvolvemento da EA, recursos creados
con múltiples e diversos fins, e recursos do
contorno. Tamén establece outras catego-
rías, esta vez atendendo as características
formais que concreta en catro grupos: recur-
sos con soporte físico, estratexias e
procedementos, recursos humáns e recur-
sos do contorno. (Oscar CID, 1997a, páxs.
51-52) (Ver Cadro 9).

terios: charlas e exposicións orais, debates
e coloquios, medios audiovisuais, uso de ins-
trumentos, excursións e visitas, expresións
artísticas, exposicións e exhibicións, itinera-
rios, representacións e expresións corporais,
técnicas para a motivación, técnicas de sen-
sibilización, técnicas de observación e
coñecemento do medio, e xogos ambientais.
(Javier BENAYAS, Josechu FERRERAS e
Francisco GUERRA, 2000, páxs. 153-156).

O Consejo Ibérico para la Defensa de la
Naturaleza, CIDN, cando fala de recursos
enumera unha serie de EqEA (2000, páx. 19)
e denomina «estratexias de EA» o que outros
autores entenderon como recursos, e que
consideran vías «para levar á práctica os ob-
jetivos marcados nos proxectos de EA»(Ibid.,
páx. 63) (Ver Cadro 10).

Por último, sinalar que no ámbito da Inter-
pretación Ambiental entendese como recur-
so os medios e os equipamentos
interpretativos, que son, por outra banda, a
parte máis «visible» da interpretación. Aínda
que por estar baseada na “relación emocio-
nal co medio” iste, o medio, convírtese no
primeiro e o máis importante dos recursos,
que serán definidos como «os medios que
permiten a comunicación e que enfatizan a
transferencia de ideas e relacións» (Sam H.
HAM, 1992). Pola súa banda, Jorge MORA-
LES identifica oito items na súa clasificación
(1998, páx. 144) (Ver Cadro 11).

Como conclusión a iste apartado decer que,
non existen tipoloxías únicas aceptadas pola
comunidade de expertos, senón diversas ini-
ciativas que, con criterios máis ou menos
diferenciados,  definen a realidade dos re-

RECURSOS DEFINICIÓN
Recursos con soporte Equipamentos
   físico Materiais: apoianse na impresión

gráfica, material fotográfico e
informático.

Estratexias e Actuacións metodolóxicas,fe-
   procedementos rramentas de traballo para o

desenvolvemento e mantemen-to
de programas e actividades.

Recursos humáns Parte da infraestructura ambien-
tal.

Recursos humáns Equipos que fan posible a
   específicos creación, desenvolvemento e

mantemento de calqueira tipo de
recursos.

Recursos humáns Participan como soporte ex-
   ocasionais terno nas actividades.
Recursos do contorno
Espacios naturais
Espacios construidos Distintos elementos e procesos

existentes na cidade.

Cadro 9: Recursos para a EA atendendo as súas caracte-
rísticas formais, segundo Oscar CID (1997). Baseado en
Jaume SUREDA, Aina CALVO e  Magdalena CORTÉS.

Responsables do programa ALDEA da Jun-
ta de Andalucía, definen os «recursos do
medio» como «aquelas posibilidades educa-
tivas exteriores á escola» e dín que os re-
cursos máis coñecidos son os EqEA.
Coincidindo con outros autores, recoñece
que o primeiro recurso para a EA é propio
centro escolar, o barrio e máis a cidade. (Re-
yes VILA, 1997, páx. 84)

Ao analizar as aportacións que aparecen  no
libro coordinado por Javier BENAYAS  para
a formación de monitores de natureza en An-
dalucía, vemos que se presenta unha rela-
ción dos recursos metodolóxicos máis utili-
zados; concretamente, faise referencia a un
listado de categorías, sen agrupalas por cri-

Cadro 10: Listado de recursos e estratexias para a EA
segundo o CIDN (2000)

RECURSOS ESTRATEXIAS

Aulas de Medio Ambiente - itinerarios interpretativos
Centros de interpretación - talleres de medio ambiente
Estacións científicas - exposicións
Centros de documentación - xogos e dinámicas
Ecomuseos - cursos e seminarios
Aulas móbiles - congresos, conferencias,
Campamentos e campos    coloquios e xornadas
   de traballo - campañas
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cursos para a EA, o que nos axuda a entre-
ver un ámbito moi rico, heteroxéneo e flexi-
ble aínda sen estructurar.

Os recursos para a EA intentan dar resposta
ás crecentes demandas de información, for-
mación, ocio, etc., dunha poboación cada vez
máis motivada e sensibilizada pola proble-
mática ambiental e polos procesos de
desenvolvemento equitativos coas persoas
e co medio ambiente, o que conleva a apari-
ción de propostas máis complexas e varia-
das, influenciadas polos avances
tecnolóxicos e das estratexias de comunica-
ción, polo que as posibilidades de acotar este
ámbito resultan cada día máis difíciles.

2. Equipamentos de
educación ambiental

Nos últimos 30 anos asistimos ao nacemento
de diversas iniciativas que, a través de di-
versas instalacións, teñen como obxectivo
informar e divulgar os valores naturais e
culturais das zonas nos que están circuns-
critos; noutros casos o seu obxectivo é
deseñar o uso correcto de aqueles lugares
que precisan conxugar o disfrute e/ou a
aprendizaxe coa conservación; ou ben,  mos-
trar aos escolares e aos visitantes as posibi-
lidades didácticas e de ocio dos espacios; e
noutros,  incluso favorecer a participación ac-
tiva na mellora dos contornos: estamos a falar
dos centros ou equipamentos de educa-
ción ambiental (EqEA).

A principios dos anos 80 o profesor Jaume
TERRADAS xa vía a transcendecia que po-
dían ter estas iniciativas: «estase a abrir a
porta dun campo novo, que pode contribuir
a cambiar moitas cousas na escola e na
sociedade, en beneficio dunha actividade
educativa máis difusa no contexto social e
non tan pechada nas súas propias parcelas»
(1983, páx. 12).

Probablemente sexa o recurso máis
complexo, completo e singular que ten a EA,
capaz de fomentar modelos de intervención
diferentes e formas de aprendizaxe distintas
ás que acontecen noutros ámbitos educati-
vos e, por iso, é necesario reconocerlle unha
identidade propia. As numerosas iniciativas
que foron xurdindo no Estado, moitas delas
capaces de consolidarse, e as que seguen
aparecendo, dan proba do que estamos a
dicir. En Galicia, na actualidade, podemos
identificar 40 instalacións que poderíamos
consideralas como EqEA.

Mais, niste ámbito tan dinámico, tamén po-
demos comprobar como foi evolucionando
o concepto de equipamento. Hoxendía non
existen criterios únicos para definir estas ini-
ciativas, aínda que estéan bastante
consensuados algúns dos criterios básicos
para identificalos e diferencialos doutros re-
cursos.

   RECURSOS INTERPRETATIVOS

itinerarios interpretativos guiados
itinerarios interpretativos autoguiados
publicacións interpretativas
sinais interpretativos
carteis interpretativos
exhibicións interpretativas
interpretación ambulante
equipamentos

Cadro11: Recursos para a Interpretación Ambien-
tal segundo Jorge MORALES (1998)

ARACELI SERANTES e HECTOR POSE. Recursos e equipamentos de Educación Ambiental
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Dende definicións tan vagas como a que
recolle a Estratexia Galega de Educación
Ambiental, «todas aquelas instalacións ou
infraestructuras que acollan actividades es-
pecíficas diste campo, especialmente no eido
non formal» (CITA, 2000, pax. 70), que per-
mitirían clasificar como tal, iniciativas que non
son propiamente dito un EqEA (unha esta-
ción de tren ou un mercado poden acoller
puntualmente unha actividade de EA, aínda
que non sexan equipamentos), ata
definicións máis elaboradas capaces de ir
acotando o ámbito.

Unha adicación especial por intentar delimi-
tar e definir estos centros atopámosla en
autores como José GUTIÉRREZ, Oscar CID,
o Grupo de traballo de recursos e
equipamentos para a educación ambiental
ou o Seminario Permanente de Equipamientos
privados de Educación Ambiental. A continua-
ción imos presentar algunha destas
aproximacións.

2.1. Definicións de equipamentos
para a educación ambiental

«Grupo moi diverso de centros educativos
periescolares que dispoñen, xeralmente,
dunha infraestructura de aloxamento e/ou
manutención que permite albergar grupos
para a realización de estancias curtas (1 día)
ou longas (3-5 días). Nalgúns casos admite,
tamén, grupos de adultos» (Oscar CID, 1992,
páx. 20).

«Un EqEA é todo espacio arquitectónico
extraescolar dotado de infraestructura sufi-
ciente como para fomentar ideas, hábitos e
actitudes conservacionistas co contorno na-
tural e urbán» (José GUTIERREZ, 1995, páx.
23).

«Conxunto de instalacións extraescolares
dotadas de infraestructura e recursos sufi-
cientes como para desenvolver actividades
que sirvan aos fíns e propósitos da EA baixo
un modelo de funcionamiento pedagóxico
marcadamente non formal» (José
GUTIERREZ, 1995, páx. 24).

«Constitúen un fin en sí mesmo na sociedade
española actual, non poden ser considera-
dos como un recurso específico ao servicio
das estructuras formais do sistema educati-
vo, nin tampouco unha forma complementa-
ria de ocupación lúdica do tempo libre da in-
fancia» (José GUTIERREZ, 1995, páx. 25).

«Entendemos por «equipamiento para la
educación ambiental» un conxunto de recur-
sos organizados que ofrecen ao visitante:
- uns espacios físicos (aulas, talleres, labo-

ratorios, mediateca, etc.) para a realización
de actividades pedagóxicas

- un escenario pedagóxico organizado (iti-
nerarios, audivisuais, horto escolar, etc.)

- un proxecto pedagóxico explicitado que
contempla: o marco teórico e os principios
pedagóxicos ambientais que o forman, a
definición de obxectivos que se pretenden
acadar (…), a descripción dos ámbitos de
traballo e experiencia (…), os distintos pro-
gramas e actividades (…) e a explicitación
dos recursos e a metodoloxía que se utili-
za, e os criterios, técnicas e momentos da
avaliación do proceso» (Susana CALVO e
Eva GARCIA, 1996, páx. 182).

«Determínase o concepto de EqEA (ou
Equipamiento Ambiental), que debe incluir,
polo menos, as seguintes características: un
lugar fixo de referencia con certas
instalacións educativas, un programa de EA
e un equipo cualificado que desenvolva dito
programa educativo». (SEMINARIO DE
EQUIPAMENTOS PRIVADOS DE EDUCA-
CION AMBIENTAL, 1996, páx. 1)

“Baixo o termo EqEA englóbanse todas
aquelas iniciativas que, contando con
instalacións axeitadas e equipos educativos
especializados, ofertan programas e activi-
dades específicas de EA relacionadas co
contorno no que se ubican.” (GRUPO DE
TRABAJO DE EQUIPAMIENTOS DE EDU-
CACION AMBIENTAL, 1998, páx. 9)

«Estas iniciativas extra-académicas están
regularmente orientadas por metodoloxías
pedagóxicas non directivas, flexibles, lúdicas
e participativas; do mesmo modo, poñen en
contacto directo aos visitantes nenos,
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xóvenes ou adultos con procesos primarios
do mundo que nos rodea, con elementos e
ciclos naturais que regulan o funcionamento
dos ecosistemas biolóxicos e sociais e coas
estructuras físico-químicas ou organizativas
nas que se sustenta a vida cotiá. Nistos con-
textos intensifícanse as vivencias afectivas dos
usuarios, actívanse as relacións socio-
emocionais dos grupos sociais involucrados,
discútense e constrúense conceptos científi-
cos, os problemas do medio ambiente natural
e construido e se promoven recursos e
estratexias didácticas para o entendimento dos
modelos que explican o funcionamiento e or-
ganización do contorno socionatural e históri-
co que nos rodea». (José GUTIÉRREZ, Ja-
vier BENAYAS e Teresa POZO, 1999, páx.
49).

En Galicia, posteriormente á aprobación da
Estratexia Galega de Educación Ambiental,
existiu un esforzo por definir e caracterizar
as funcións dos EqEA; proba diso é a apro-
bación do Rexistro de Entidades e Centros
de Educación Ambiental de Galicia (DOG:
Decreto 32/2001) e a Carta Galega de
Calidade dos centros de educación ambien-
tal (DOG: Orde do 28 de marzo de 2001),
aínda que dito regulamento non levou a
intervencións posteriores ao respecto.

No Rexistro de Entidades e Centros de edu-
cación ambiental faise unha distinción entre
Entidades e Equipamentos, que na orde
chámanse Centros de educación ambiental:

• «Entidade de educación ambiental: toda
persoa xurídica ou unidade administrativa
constituída mediante acordo formal que
teña como finalidade principal a realización
de actividades de educación ambiental, no
marco dos principios e obxectivos enuncia-
dos no artigo 4º, con sede en Galicia e que
teña como ámbito de actuación a totalidade
ou parte do territorio galego.

•  Centro de educación ambiental: aquela ins-
talación estable situada en Galicia que reali-
za como actividade principal a educación
ambiental e que para estes efectos conta cun
inmoble, recursos materiais e didácticos,
persoal e un programa educativo coinciden-
te cos principios e obxectivos enunciados no

artigo 4º.» (DOGa, 2001, páx. 1958)

2.2. Algúns elementos para
caracterizar os equipamentos

A maioría dos autores parecen coincidir en
que os EqEA son un conxunto heteroxéneo
de espacios e instalacións que están ubica-
dos en espacios ben diversos (naturais,
rurais, urbáns, industriais…), aínda que
moitos deles podemos atopalos no contorno
de espacios naturais con algún tipo de pro-
tección (Parques naturais, zonas Ramsar ou
Zepas, zonas de interese xeral, zonas
propostas para a Rede Natura 2000,…)

Pola súa oferta de programas e actividades,
a maior parte deles están directamente rela-
cionados co contorno máis próximo, aínda
que moita da información que tratan fanno
de forma xeralista, poñamos por caso, en vez
de centrarse na protección do Espacio Na-
tural concreto, fálase en xeral dos Espacios
Naturais Protexidos en Galicia.

Na actualidade, xa non están vinculados ex-
clusivamente co sistema educativo, como
nos seus inicios, senón que a maoiria deles
atenden as necesidades de diferentes
tipoloxías de usuarios/as: universitarios/as,
cursos de formación regrada e non regrada,
formación do profesorado, asociacións, gru-
pos de persoas adultas, visitantes
ocasionais, grupos familiares, etc.

Existe unha grande pluralidade de obxectivos
específicos, aínda que a maioría recoñece
perseguir a promoción de actitudes coheren-
tes co respecto e protección do medio, así
como a difusión de contidos de carácter bio-
científico e ecolóxico; aínda son excasos os
casos os que declaran como intencionalidade
explícita o desenvolvemento sostible e a
equidade.

Inicialmente a maioría dos equipamentos ti-
ñan titularidade privada; na actualidade exis-
te unha proliferación de equipamentos pro-
movidos polas distintas administracións:

ARACELI SERANTES e HECTOR POSE. Recursos e equipamentos de Educación Ambiental
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Consellerías, Deputacións, Concellos e fór-
mulas de carácter mixto (público-privado).

Todos os EqEA teñen como finalidade prin-
cipal a faceta educativa, aínda que esta sexa
compatible con outros servicios: ocio recrea-
tivo, turismo rural, turismo verde, ecoturismo,
turismo cultural, deportes na natureza, de-
porte de aventura, etc.

A maioría das iniciativas novas (fundamen-
talmente as públicas) teñen unha oferta de
estancias dun día de duración, fronte as ini-
ciativas primeiras que contemplaban o
aloxamento dos usuarios durante 3 ou 5 días,
o que implicaba programas máis ambiciosos
e que posibilitaban profundizar mellor en
contidos, favorecer a convivencia e a inmer-
sión nun contorno diferente ao habitual.

As metodoloxías que se desenvolven nestes
centros son menos académicas e directivas,
baseándose fundamentalmente na observa-
ción do medio, no análise, na participación e
cooperación, con modelos de ensinanza-
aprendizaxe democráticos e constructivistas.

Os profesionais que dirixen, xestionan, co-
ordinan e/ou desenvolven as actividades
teñen diferentes perfís formativos, que van
dende a formación no ámbito das ciencias
naturais ou sociais, ata persoas cunha ampla
experiencia como naturalistas ou no tempo
libre e sen formación pedagóxica ou científi-
ca académica.

2.3. Tipoloxías de equipamentos

Granxas-Escola, Aulas e talleres de
Natureza, Escolas e centros de natureza,
Centros de Interpretación, Centros de
Acollida aos visitantes, Campos de
Aprendizaxe, Aulas activas, Aulas do mar,
Centros de medio ambiente, Pobos Escola,
Campos de traballo na natureza,
Ecomuseos, Sendas da natureza, Aulas de
ecoloxía urbán, … constitúen un abano de
iniciativas plurais e, fundamentalmente,
heteroxéneas, tanto polo seu ámbito de
traballo (natural, rural ou urbán), como polos
seus promotores (públicos, privados, consor-

cios privado-público, público-público, etc.), a
súa oferta educativa (visitas de 1 día, estan-
cias de 3 a 5 días, campamentos, activida-
des guiadas ou autoguiadas, exposicións
interpretativas, itinerarios, ….), ou como po-
los usuarios (escolares, profesionais, visitan-
tes ocasionais, grupos en formación,…), etc.
Tamén é moi diferente a formación das
persoas que desenvolven o seu traballo
nistes equipamentos, como son desiguais os
prezos que teñen que asumir os usuarios e
usuarias, a proposta de actividades e
contidos, os servicios que se prestan, etc.

Foron bastantes os intentos e propostas de
artellar tipoloxías de equipamentos que
permitiran ordenar, organizar e regular este
ámbito que segue a crecer e a ofertar cada
vez iniciativas máis complexas e plurais. Por
poñer algún dos exemplos máis interesan-
tes aportamos a continuación tres propostas
de tipoloxías de equipamentos (Ver Cadros
12, 13 e 14).

2.4. Os equipamentos de educación
ambiental en Galicia

O primeiro que sorprende cando falamos de
EqEA en Galicia é a ausencia de estudos
sobre o ámbito; cando se está a elaborar a
Estratexia Galega de Educación Ambiental
(primeiro trimestre 1999) faise un estudo no
que só se recollen aquelos equipamentos
que ten a Xunta de Galicia; nin tan siquera
elabórase un informe sobre o estado dos
equipamentos en Galicia cando se plantexa
a elaboración da Carta de calidade para os
mesmos, aínda que si foi sinalada esta
necesidade (Araceli SERANTES, 2000, páx.
02.241).

Para ter unha visión global de como foron
evoluíndo e consolidando as distintas expe-
riencias, podemos remitirnos ás aportacións
feitas por distintos autores a través de Ac-
tas, Guías e estudos, e deste xeito observar
como é a súa traxectoria e a importancia
cuantitativa dos mesmos. «As fontes
documentais permiten, ademais, facer un
seguimento diacrónico das cuestións que
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 EQUIPAMENTOS       DEFINICIÓNS
Albergues de natureza Non foron deseñados para a EA, permiten estancias de varios días.
Aulas de natureza A duración da estancia é flexible, destinados á poboación escolar.
Campo de aprendizaxe Serven como centro de recursos, dispoñen dun programa de estancias con acti-

vidades.
Centro de Estudios do Mar Conxunto de recursos e equipamentos ponte entre a poboación mariñeira e a

urbán.
Centro de interpretación Destinados ó grande público, asociados a espacios protexidos.
Escola de natureza Poden ter posibilidade de aloxamento, permiten o contacto co medio.
Escola-taller Formación ocupacional en profesións artesanais desaparecidas ou pouco valo-

radas relacionadas co patrimonio cultural ou natural.
Granxa-escola Instalacións no medio rural nas que os alumnos deben colaborar na xestión, as

estancias poden oscilar entre un día ou varios.
Museo Visitas de menos dun día. Pode asistir a exposicións e realizar itinerarios.
Plan experimental de recupe-Campos de traballo para alumnos de ensinanza superior; estancias de verán
ración de pobos abandoados
Parque natural/nacional Dispoñen de equipamentos destinados a informar ó visitante, as veces contan

con monitores para realizar actividades cos escolares.

Cadro 12: Proposta elaborada pola Societat Catalana de Educació Ambiental, en Jaume SUREDA, Aina CALVO
e  Magadalena CORTÉS

EQUIPAMENTOS                   DEFINICIÓN
Centros e equipamentos - Con vocación naturalista para público escolar: escolas de natureza e escolas do

mar
- Nos espacios naturais protexidos: menor duración das actividades,  dirixido ó
público en xeral e escolares (variante: aulas urbáns)
- Granxas-escola: participación dos asistentes no  manteñemento, contacto coa
vida rural.
- Cos plantexamentos máis pedagoxistas: o contorno é un recurso pedagóxico:
campos de aprendizaxe, centros de experimentación e innovación pedagóxica,
escolas e centros ambientales.

Itinerarios Percorridos de curta duración organizados para o estudo interdisciplinar do me-
dio.

Museos, parques e Destinados en principio ao público en xeral, fóronse adaptando as súas activida-
equipamentos culturais des ó público escolar.
Outros Aqueles que incorporan principios e actividades de EA.

Cadro 13: Proposta elaborada por Oscar CID, en Jaume SUREDA, Aina CALVO e  Magadalena CORTÉS

IMPACTO SOCIAL EQUIPAMENTOS
Alto Granxas-escola; aulas, talleres, escolas e centros de natureza;

campos de aprendizaxe; centros de recuperación de avifauna;
aulas do mar e aulas urbanas; centros de recepción/ interpretación ambiental;
escolas-taller de medio ambiente; ecomuseos ou museos da natureza;
centros de experimentación e innovación escolar;
colonias de verano/campamentos; aulas activas e pobos-escola.

Baixo Pousadas escolares; albergues;
xardíns botánicos; aulas-xardín;
centros de turismo rural para escolares;
hortos-escola; casa de labranza; etc.

Cadro 14: Proposta elaborada por José GUITIÉRREZ, en Jaume SUREDA, Aina CALVO e  Magadalena COR-
TÉS
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Fraga DGMA Navarro e Fraga Benayas e Ba- Gutiérrez Peña CENEAM Xunta Serantes

(1987) (1989) Pérez (1989) (1990) rroso (1997) (1995) (1997) (1998) (1999)

1985 1986 1987 1988 1994 1995 1997 1998 1999 2001

3 5 1 4 9 7 26 10 16 40

Cadro 15: Baseado en Araceli SERANTES  (2001)

preocupan en cada momento histórico aos
profesionais e/ou estudiosos dunha discipli-
na, traslucindo as distintas interpretacións da
realidade e os distintos modelos implícitos
ou explícitos que pugnan por orientar a praxe
educativo-ambiental» (Pablo MEIRA, 1998,
páx.18)

Baseándonos na información do Cadro 15,
poderíamos pensar que houbo pouca pre-
sencia de equipamentos na nosa
comunidade ata remates dos anos 90,
producíndose un considerable incremento
nestos tres derradeiros anos. Asímesmo,
tamén poderíamos decatarnos facilmente do
grande grao de variabilidade dun ano para
outro; unha análise máis repousada,
baseada nos listados de equipamentos que
aportan os diferentes autores e autoras, per-
mítenos comprobar que non existía un crite-
rio homoxéneo para definir os EqEA, así hai
autores que consideran como tales Museos
e outros inclúen os observatorios de aves.

Cabe sinalar que a maioría dos estudos foron
feitos a través de enquisas remitidas por co-
rreo, sendo o grao de «mortandade» das
mesmas moi significativo, e iste dato -o nú-
mero de enquisas enviadas non só as remi-
tidas- non aparece reflexado en ningures,
sendo ben certo que non só existen os que
contestan, polo que o dato final desvirtúa o
panorama real.

Sinalar que en 1.999, na Estratexia Galega
de Educación Ambiental sinánlase só a exis-
tencia de 16 equipamentos, aparecendo
como tal os equipamentos que ten a Xunta
de Galicia.  Araceli SERANTES identifica 29
nesas mesmas datas, porque recolle
ademais os equipamentos de titularidade pú-
blica (municipal) e os privados.

Na actualidade non existe aínda un Rexistro
público con todas as iniciativas, pese á Orde
que no 2001 fixo a Xunta de Galicia; de feito
no mes de abril do 2002 no Rexistro de Cen-
tros e Entidades de EA só tiñan inscrito un
Centro (consultar en: http://www.xunta.es/
conselle/cma/CMA08h/CMA08hb/p08hb02.htm).
Máis pódese dicir que existen diferentes
aproximacións cara o que é a realidade dos
equipamentos de educación ambiental en
Galicia, como as  realizadas polo empresa
TEIXUGO, Coop. (material policopiado); cos
seus datos podemos predecir que en pouco
tempo vanse incrementar considerablemen-
te o número de iniciativas, xa que en abril do
2001 tiñan detectados 22 novos proxectos
de Equipamentos en Galicia.

A nosa valoración respecto á situación ac-
tual en Galicia, baseándonos na Estratexia
galega de Educación Ambiental e  en estu-
dios propios, e baseándonos na análise de
28 iniciativas (Ver Cadro 16), poderíamos ca-
racterizar os EqEA en Galicia do seguinte
xeito:

• A meirande parte dos equipamentos
galegos atópanse no medio natural ou ás
aforas de núcleos rurais, fundamentalmen-
te nos contornos dos espacios naturais
protexidos. Existen escasas iniciativas lo-
calizadas nas cidades e ningunha delas
adícase á temática urbán.

• Son unha minoría os equipamentos con
capacidade de acollida dos usuarios por
varios días (menos do 25%, e só dous son
de carácter público ), característica que de-
finía nos anos 80 a maioría das iniciativas
no Estado español

• O 68% das iniciativas son de carácter pú-
blico, aínda que a xestión dos programas
que se desenvolven son en moitos dos
casos levadas adiante por iniciativas pri-
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1.  Acuaciencia
2. Granxa Escola Belelle
3. Aula da natureza O Cabalar
4. Centro de Interpretación das Fragas
5. Aula de Natureza Fluvial-Chelo
6. CEIDA
7. Aula da Natureza de Abegondo
8. CIELGA
9. Aula Activa do Mar
10. Centro de Interpretación da Siradella
11. Aqcuavisión
12. Centro de Interpretación das Ons
13. Granxa Escola Serantellos
14. Aula de Natureza San Xulián

15. Granxa Escola Yuca
16. Centro de Visitantes das Illas Cíes
17. Centro de Inf. das Ribeiras do Louro
18. Centro de Información Monte Aloia
19. Aula da Nat. do Castelo de Sobroso
20. Centro de Vis. do Xurés-Baixa Limia
21. Albergue Rural A Escola
22. C.D.R. O Viso
23. Aula da Natureza Invernadeiro
24. Aula de Natureza de Moreda do Caurel
25. Granxa Escola Barreiros
26. Aula de Natureza Os Ancares
27. Aula/Centro de Interp. de Toques
28. Aula da Natureza O Veral

Granxas Escola
Aulas de natureza
Centros de Visitantes
Outros

Cadro 16: Sobre o mapa forestal de Galicia recóllense iniciativas susceptibles de ser consideradas EqEA, utilizando
como criterio de inclusión o  feito de ter unha instalación e declarar que o seu fin é a EA. Tamén aparecen sombreados
os espacios naturais propostos para a Rede Natura 2000. (Mapa: Consellería de Medio Ambiente)

29. Centro EA Outeiro
30. Aula da Natureza no Belelle
31. Aula da Natureza de Culleredo
32. Aula da Natureza Casa da Ría-Ribadeo
33. Aula de Natureza de Trives
34. Aula etnográfica del mar
35. Centro de Interpretación de Avifauna
36. Granxa-Horto dos Regos
37. Albergue Alvarella
38. Aula Forestal de Guitiriz
39. Parque eólico de Sotavento
40. Aula de natureza o Coudillo

Araceli SERANTES (2001)
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vadas a través da cesión das instalacións,
non sempre por concurso.

• O persoal que traballa nos equipamentos
ten na maioría dos casos contratos de tipo
eventual e discontínuos, nalgúns casos nin
tan siquera existe relación contractual, o
que pon de manifesto a precariedade la-
boral que existe no sector.

• Pese ás recomendacións da Estratexia
Galega de Educación Ambiental, a
Consellería de Medio Ambiente non está a
fomentar medidas en prol da estabilidade
e dignificación laboral dos profesionais dos
equipamentos; proba disto é a Convocato-
ria para xestionar os equipamentos
dependentes do CITA nos anos 2001-02,

cunhas condicións que só permiten a con-
tratación de educadores por uns meses, e
nalgúns dos casos só a tempo parcial.

• O sector privado é económicamente débil
e atópase con serias dificultades para so-
brevivir con programas de EA, principal-
mente porque as Institucións Públicas
teñen unha oferta gratuita de actividades
noutras instalacións e ningunha liña de
apoio aos mesmos (Vésaxe os programas
de EA que distintas Consellerías
desenvolven puntualmente nos Albergues
de Xuventude en vez de ofertalos nos
EqEA existentes).

• Maioritariamente as instalacións non están
abertas todo o ano; en moitos casos os
horarios e días de apertura coinciden coa
xornada laboral dos funcionarios,
permanecendo pechados fins de semana,
festivos, etc. polo que seu uso é moi limi-
tado.

• A excepción dun caso, a utilización das ins-
talación e servicios dos equipamentos pú-
blicos é gratuita.

• O contacto previo cos grupos xeralmente
limítase a concretar data e hora da
actividade ou estancia; no caso dos EqEA
da Xunta de Galicia nin tan siquera o fan
os profesionais do propio equipamento. A
planificación de aspectos pedagóxicos cos
responsables do grupo é excepcional.

• As actividades están orientadas fundamen-
talmente ao coñecemento do medio natu-
ral; a máis ofertada son os itinerarios dunha
poucas horas de duración.

• Son escasos, case inexistentes, os
materiais específicos para o profesorado e
responsables dos grupos; os materiais non
están adapatados aos diferentes tipos de
usuarios/as senón que son xeralistas.

• A duración media de ocupación por parte
dun grupo é de media xornada.

• Os principais usuarios son escolares dos
últimos cursos de primaria e de secunda-
ria obligatoria; ocasionalmente de educa-
ción infantil -sector que incrementa
significativamente- e grupos homoxéneos
(monitores/as en formación, alumnado de
cursos puntuais, grupos da terceira
idade…).

• A maior parte dos visitantes proceden da
mesma provincia na que está localizada a

Cadro 17: Caracterización dos EqEA en Galicia
atendendo a diferentes criterios de análise. Araceli
SERANTES (2001)

Notas para a caracterización dos
equipamentos de educación ambiental en Galicia

TIPOLOXIAS
Granxas-escola Aulas de natureza Centros de visitantes     Outros

     5      21       12     2

LOCALIZACIÓN NO CONTORNO
Medio natural Zonas rurais      Zonas urbáns

    23      8 9

CONTIDOS
Relación home-medio Naturalísticos Outros

     16     23   1

TITULARIDADE
Privada  Publica:local Pública:autonómica      Mixta

 11       7        19     3

XESTIÓN
Privada  Publica:local Pública:autonómica      Mixta

 21       7         10     2

PERSOAL
Ningún      1 persoa 2 persoas 3 ou + persoas

  9      14     6       11

DURACIÓN
1 día        3 días 5 ou + días

30       2     8

LOCALIZACIÓN por PROVINCIAS
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

   16  6    7    11
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instalación.
• O acceso ás instalacións son doadas na

maioría dos casos, aínda que é significati-
vo o número de EqEA ao que non se pode
acceder cun autobús grande; a sinalización
para achegarse é bastante deficitaria en
xeral.

• Para os usuarios e usuarias é moi difícil
atopar información sobre os diferentes
EqEA: non hai ningún organismo nin publi-
cación que dea unha información global,
nin detallada, dos mesmos.

2.5. As Cartas de calidade dos
Equipamentos de Educación
Ambiental: o caso de Galicia

Esta panorámica diversa e rica non sempre
é un valor positivo. As veces xera problemas
que é necesario atallar, así como artellar
solucións dun xeito negociado e participativo:
o intrusismo, a competencia desleal, as ini-
ciativas puramente comerciais e lucrativas,
a falla de calidade nas ofertas, etc. son
algunhas das razóns que levan a plantexar
propostas conxuntas e coordinadas cara a
calidade dos equipamentos.

Partimos das numerosas tipoloxías, e moitos
autores coinciden en propoñer «a homolo-
gación distos modelos de equipamentos así
como a demanda de apoio institucional ás
experiencias en funcionamento» (Cristina
HERRERO, 1989, páx. 144) como unha po-
sible vía de solución.

En algunhas comunidades do Estado xurde
a proposta de elaborar unha Carta de
calidade para os Equipamentos de Educa-
ción Ambiental ou, cando menos, indicadores
de calidade, criterios mínimos de calidade
educativo-ambiental ou criterios de calidade
desexables  (é o caso de Cataluña, Andalu-
cía, Castela-León, Pais Basco, País Valenciá
e Galicia), proposta abandeirada nun
primeiro momento por, entre outros, Oscar
CID e José GUTIÉRREZ, e que é debatida
nas III Jornadas de Educación Ambiental ce-

lebradas en Pamplona (1999).  Deberíamos
entender a calidade «como meta dun proce-
so autorregulado polo propio equipamento
de EA antes que como una regulación
institucional» (Oscar CID, 1998a).

As Cartas de calidade para os equipamentos
de educación ambiental teñen como
obxectivo «establecer criterios mínimos de
supervisión e control de calidade das expe-
riencias de manera que os usuarios podan
elexir con coñecemento de causa» (José
GUTIERREZ, Javier BENAYAS e Teresa
POZO,  1999, páx. 57), e se concreta nunha
serie de indicadores «que nos permitan
coñecer como funcionan os EqEA, detectar
problemas e elaborar estratexias de cambio»
(Araceli SERANTES, 2000, páx. 02.241).
Indicadores aplicables ás diferentes
tipoloxías: tería que ser unha tarefa
«amplamente compartida, discutida e
consensuada polo maior número posible de
responsables de equipamentos e usuarios
directos dos mesmos» (José GUTIÉRREZ,
1999, páx. 48).

Se nos remitimos ó Modelo Europeo de
Xestión da Calidade para os Centros de
Ensino comprobaremos que o obxectivo é
«a satisfacción dos usuarios do servicio pú-
blico da educación, dos profesores e do
persoal non docente, e o impacto na
sociedade acádase mediante un liderado que
impulse a planificación e a estratexia do cen-
tro educativo, a xestión do seu persoal, dos
seus recursos e os seus procesos cara a con-
secución da mellora permanente de resulta-
dos» (LOPEZ, 1997)

Galicia faise eco desta necesidade e, tras
un precipitado proceso que non foi conclui-
do como estaba previsto4, apróbase o docu-
mento definitivo con carácter de Orde (DOG:
Orde do 28 de marzo de 2001).A Carta de

4 Análise dos equipamentos existentes, creación dun
rexistro de equipamentos, consensuar os criterios
de calidade, avaliación interna/externa dos
equipamentos, creación da Rede Galega de
equipamentos e deseño de instrumentos de
seguimento e avaliación da calidade. (Araceli
SERANTES, 2000, páx. 02.241)
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Calidade para regular os centros de educa-
ción ambiental en Galicia publícase sen de-
tectar realmente cantos centros existen na
Comunidade, sen coñecer as súas ofertas
educativas, sen achegarse a súa problemá-
tica e sen establecer uns mínimos que per-
mitan homologar a súa actividade con crite-
rios de calidade, e non simplemente excluir
iniciativas sen garantir nada a cambio ás que
pasen todos os «filtros» regulamentados.

Preténdese  «que (a Orde) defina os dife-
rentes tipos de centros e determine os re-
quisitos mínimos para cada tipo de instala-
ción» (DOG, 2001b, páx. 4707), obxectivo
que nunca poderá acadarse cun instrumen-
to pensado exclusivamente para a homolo-
gación, e no que non se determinan
estratexias nin ferramentas para definir ta-
les tipoloxías.

A carta de calidade foi proposta como un pro-
ceso de participación das persoas que con-
figuran os equipos educativos dos centros,
así como sas persoas responsables da
xestión dos mesmos: «entendémola como
unha ferramenta consensuada que garanti-
za uns mínimos na oferta, realización e
xestión dos EqEA, e que permite á Adminis-
tración Autonómica apoiar iniciativa coheren-
tes cos fins que se perseguen» (Araceli
SERANTES, 2000, páx. 2.241). Nistes mo-
mentos síntese como necesario contar cunha
«norma» que regule o funcionamento, códi-
gos de conducta e servicios, que permita
ademáis denunciar o intrusismo, o oportu-
nismo e os abusos.

Baseándose nun documento marco elabo-
rado por Araceli SERANTES (1999) a
requerimento do Centro de Información e
Tecnoloxía Ambiental da Xunta de Galicia,
no mes de Xaneiro fíxose o primeiro encontro
para debatir dita proposta que regularía o
funcionamento de aqueles Equipamentos
que desexasen formar parte da Rede Galega
de Educación Ambiental5.

En abril do ano 2000 vólvese convocar ás
persoas que están a traballar nos
equipamentos en Galicia para consensualo;
unha vez aprobado por unanimidade os pa-
sos a seguir serían a avaliación interna e ex-
terna dos equipamentos, a creación da Rede
de equipamentos cos centros que cumpriran
un mínimo de criterios e o deseño dun ins-
trumento de seguimento e avaliación. Dito
proceso foi paralizado; na actualidade exis-
te unha Rede sen función algunha e unha
Carta que non se está a cumplir.

A Carta de calidade ten sentido se é o sinal
de identidade dos EqEA e da súa actividade
como gremio profesional, é dicir:

- posibilite que dende os equipamentos
fágase EA

- abonde na profesionalización dos   educa-
dores e educadoras que neles traballan

- garanta a defensa dos intereses e dereitos
dos usuarios e usuarias

- apoie unha práctica educativa de calidade
- promova o cambio de determinados hábi-

tos, a promoción de actitudes críticas e a
participación democrática na mellora e con-
servación do medio

- sexa unha ferramenta de control para as
institucións que patrocinan as actividades

A Carta de calidade dos centros de educa-
ción ambiental de Galicia está baseada nos
cinco grupos de criterios que dixemos defi-
nen ós Equipamentos: o proxecto educati-
vo, as instalacións, os recursos, o equipo
educativo e a xestión.

O rexistro de equipamentos de educación
ambiental da Consellería de Medio Ambien-
te no momento que sexa operativo e se lle
destinen recursos (económicos e materiais)
probablemente permitirá constituir a Rede
Galega de Centros de Educación Ambien-
tal, na que terían que ter cabida os
equipamentos públicos e privados que asu-
man e desenvolvan  os criterios de
funcionamento recollidos na Carta de
Calidade, superando a división actual entre
o público/privado que non conduce a
ningures e explorando «novas formas de
xestión racional que permitan optimizar os

5 Máis información sobre a Xornada en http://
www.xunta.es/conselle/cma/CMA04d/CMA04di/
p04di01.htm
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recursos e garantan a consolidación dos
equipamentos de EA. Tan negativa pode ser
unha xestión pública ineficiente como unha
xestión privada voraz» (Oscar CID, 1998b,
páx.6).

As ventaxes de pertecer a dita Rede segun-
do documentos da propia Consellería de
Medio Ambiente (CITA, 2000, páxs. 73-74),
serían:

- oferta conxunta e coordinada por parte da
propia Consellería

- ampliación dos períodos de apertura,
ofertándoos ao longo do ano en campa-
ñas escolares, estivais e  fins de semana

- ampliar a oferta educativa a todos os
potenciais usuarios

- realizar investimentos na ambientalización
dos centros e na actualización dos recursos

- plan de formación e actualización dos edu-
cadores ambientais

- ampliar os orzamentos para o
desenvolvemento das actividades de EA
nos equipamentos

Fora da nosa Comunidade se dí que “algo
se está a mover en Galicia” e os feitos pare-
cen indicar que estamos a presenciar un pro-
ceso importante e necesario no ámbito dos
EqEA, onde somos pioneiros neste compro-
miso: a avaliación dos resultados esperemos
que nos confirmen que a vontade e a aposta
da Administración Autonómica permite a con-
solidación diste movemento educativo.
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1. Introducción

O Centro de Extensión Universitaria e Di-
vulgación Ambiental de Galicia (CEIDA),
situado no Castelo de Santa Cruz, na illa de
Santa Cruz, no concello de Oleiros, é o re-
sultado dun convenio de colaboración entre
a Xunta de Galicia (Consellería de Medio Am-
biente), a Universidade da Coruña e o
Concello de Oleiros.

O CEIDA  ten como fins a información, for-
mación e educación ambiental (EA), e a ex-
tensión universitaria, con especial atención
ao medio ambiente (MA).

A preocupación polo MA non ten deixado de
medrar na conciencia das sociedades con-
temporáneas desde que Raquel Carson
escribise o seu manifesto contra a intoxica-
ción producida polos pesticidas,Silent Spring,
en 1962. Posteriores manifestos de científi-
cos e intelectuais, reunións e foros
internacionais tales como a xuntanza de
Estocolmo en 1972, o programa das Nacións
Unidas sobre Medio Ambiente Humano ou o
feito referencial por excelencia, o Cumio da
Terra de Rio de Xaneiro en 1992, non fixeron
máis que resaltar a importancia crecente dos
temas ambientais na axenda de
preocupacións da humanidade.

Acorde coa sensibilidade internacional exis-
tente sobre o medio ambiente, a Constitu-
ción española, no seu artigo 45, recoñece o
dereito a gozar dun medio ambiente adecua-
do ao desenvolvemento da persoa e o de-
ber de conservalo. O Estatuto de autonomía
de Galicia atribúelle á Comunidade Autóno-
ma a competencia exclusiva de aprobar nor-
mas adicionais sobre protección do medio
ambiente e da paisaxe.

Como resultado, foi aprobada a Lei 1/1955
do 2 de xaneiro, de protección ambiental de

Galicia. Dita Lei sinala como un dos princi-
pios que inspiran o seu desenvolvemento
normativo o “de promoción da educación am-
biental, en tódolos niveis educativos, e da
concienciación cidadá, en todolos sectores
sociais, para unha eficaz defensa dos valores
ambientais, co fin de que, de acordo con unha
formación obxetiva, completa e actual, poida
participa-la totalidade da poboación na defen-
sa do seu medio ambiente”.

É dicir, a EA é considerada como unha das
ferramentas chave para conseguir a conser-
vación e o uso sostible do medio ambiente.
A EA, segundo as palabras da Xunta de
Galicia é “un proceso formativo permanente
a través do que as persoas e as comunida-
des toman conciencia do seu medio, ó tempo
que adquiren os coñecementos, os valores,
as destrezas, a experiencia e tamén a deter-
minación que os capacitará para actuar, in-
dividual e colectivamente, na prevención e
afrontamento dos riscos ambientais presen-
tes e futuros”. (Estratexia Galega de Educa-
ción Ambiental, pp. 14).

Vista da illa de Santa Cruz, onde está localizado o
CEIDA
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2. A importancia da
Educación Ambiental

Cando a ciencia e a tecnoloxía revelaron que
non se sostiña unha visión antropocéntrica
do “mundo” a EA apareceu como unha
necesidade: non somos o centro diste pla-
neta -por outra banda contaminado e dete-
riorado tanto natural como socialmente- e,
ademais, os recursos non son infinitos,
esgótanse. “A instauración dun novo tipo de
crecemento convírtese nunha necesidade
vital para a humanidade” (Pierre Giolitto)

É urxente destinar investimentos para a in-
vestigación e o desenvolvemento de
estratexias que atallen os problemas
ambientais. Pero é igualmente necesario
conseguir que cada quen sexa
corresponsable nesa tarefa común que é a
xestión dos recursos do Planeta. Para acadar
ese obxetivo a educación é, sin dubida, o
instrumento máis eficaz. “E preciso organi-
zar unha educación relativa o medio ambien-
te se queremos que o comportamento da
humanidade co seu contorno se realice so-
bre bases correctas de utilización e conser-
vación dos recursos, algo non só necesario,
senón imprescindible para o mantemento do
equilibrio na Natureza”. (María Novo).

A UNESCO sinala, en fin,  como meta da EA
“lograr que  a poboación mundial teña con-
ciencia do MA e lle interesen el e os seus
problemas conexos, e que conte cos
coñecementos, aptitudes, actitudes,
motivacións e desexos necesarios para

traballar individual e colectivamente na bús-
queda de solucións aos problemas actuais e
para previr os que poideran aparecer no fu-
turo”.  (Seminario Internacional de Educación
Ambiental de Belgrado, 1975).

A plasmación da importancia da EA, na prác-
tica, queda reflexada no Libro Blanco de la
Educación Ambiental, dirixido e publicado
polo Ministerio de Medio Ambiente e, parti-
cularmente, pola Estratexia Galega de Edu-
cación Ambiental, promovida pola
Consellería de Medio Ambiente e elaborada
con amplia participación social pretende, en
palabras do director do CITA, “señalar prio-
ridades e identificar objetivos, racionalizar re-
cursos y aunar voluntades (individuales y co-
lectivas), coordinar y orientar decisiones y ac-
ciones en diversos planos políticos y socia-
les, situando la educación en un lugar prefe-
rente”.

3. A importancia dos
Centros de Educación
Ambiental

Con motivo das recomendacións da Confe-
rencia das Nacións Unidas sobre o Medio
Humano (Estocolmo, 1972) e da Conferen-
cia Intergubernamental de Educación Am-
biental (Tbilisi, 1977), faise explícita a
necesidade de crear infraestructuras para
axudar ás persoas e grupos sociais a des-
cubrir os valores do seu medio e, deste xeito,
a desenvolver actitudes, comportamentos e
prácticas sociais acordes coa defensa do pa-
trimonio ambiental.

En concreto, nas recomendacións do Semi-
nario Internacional de Educación Ambiental
celebrado en Belgrado en 1975,
recoméndase, textualmente, “a creación de
centros de alcance rexional ou subrexional
para centralizar a información e estimular o
desenvolvemento coordinado da EA, a tra-
vés dunha rede de programas e proxectos
piloto”.

No Congreso Nacional para o futuro da Edu-
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cación Ambiental nos EE.UU. (DATA)
elaborouse un informe no que se sinalou
unha vez máis a “necesidade de crear un
centro de coordinación, reunión e difusión”,
considerando que “unha configuración ideal
a escala nacional sería que ese Centro Na-
cional de EA actuara como núcleo de refe-
rencia con respecto a varios centros rexionais
unidos a el como satélites para a distribu-
ción de servicios a distintos Estados”.

A propia Estratexia Mundial para a Conser-
vación da Natureza para os anos oitenta da
UICN recolle no documento marco a
necesidade de que os Estados dispoñan de
institucións que canalicen e coordinen a Edu-
cación Ambiental no seu ámbito territorial,
sendo éste un instrumento prioritario para a
conservación.

O 11 de xullo de 1987, fai agora máis de 16
anos, inaugurouse o Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental en la Naturaleza
(CENEAN), creado polo ICONA e situado en
Valsaín (Segovia), como centro de referen-
cia no Estado español e para ser integrado
na rede internacional de Centros. Un dos
obxectivos deste Centro, entre outros, é a
cooperación e coordinación coas distintas
administracións: Central, Autonómicas e
Locais, así como con institucións privadas,
para dar resposta a distintas necesidades e
expectativas relacionadas co
desenvolvemento da Educación Ambiental.

Sinalouse tamén como un dos seus
obxectivos iniciais a intención de crear unha
rede interna de documentación e información
artellada coas Comunidades Autónomas,
promovendo a creación de centros autonó-
micos similares. En definitiva, o fin principal
do CENEAN é a conservación da natureza
(visión reduccionista no seu momento fronte
a conservación do ambiente); para iso se
consideran como obxectivos do centro os
seguintes:

- Facilitar ao individuo é a colectividade os
medios de interpretar a interdependencia
dos diversos elementos que conforman a
natureza e a interacción dos seus aspec-
tos biolóxicos, físicos, sociais e culturais,

no espacio e no tempo, a fin de promover
unha utilización máis reflexiva e prudente
dos recursos da Terra para a satisfacción
das necesidades humanas.

- Adaptar as finalidades da EA na Natureza
á realidade económica, cultural, ecolóxica,
e aos obxectivos de desenvolvemento de
cada sociedade e de cada rexión determi-
nada.

- Contribuir a que se perciba claramente a
importancia do medio ambiente e da
natureza nas actividades de
desenvolvemento económico, social e cul-
tural.

- Favorecer unha participación, a todos os
niveis, responsable e eficaz da poboación
na concepción e aplicación das decisións
que poñen en xogo a calidade do medio
natural, social e cultural.

- Difundir información sobre as tecnoloxías
e sistemas que non repercuten negativa-
mente no medio natural.

- Fomentar a adopción de modos de vida
compatibles coa conservación da natureza.

- Mostrar con toda claridade as
interdependencias económicas, políticas e
ecolóxicas do mundo actual no que as
decisións e comportamentos de todos os
países poden ter consecuencias de alcan-
ce internacional. Neste sentido, a EA na
Natureza desempeña a función importan-
te de desenvolver a responsabilidade e a
solidaridade en todos os países e rexións,
calqueira que sexa o seu grao de
desenvolvemento, como fundamento dun
orde internacional que garanta a conser-
vación e mellora do medio humano.

O CENEAN non é unha iniciativa aillada,
senón que se pode comparar con experien-
cias similares noutros países, así:

- En Estados Unidos o departamento de
Agricultura conta co Enviromental
Education Center para a eleboración de
materiais didácticos para as escolas; para
a xestión das áreas de uso público, na área
de Los Angeles cóntase con The Angeles
Forest; o Museo Americano de Historia
Natural ou o complexo museístico maior do
mundo, o Smithsonian Institution (13 mu-
seos e un zoo).
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- Inglaterra conta co Museo de Historia Na-
tural, o Landmark Visitors Center e o
Commonwealth Institute.

- Francia canaliza as suas iniciativas a tra-
vés dos Centros Permanentes de Iniciación
ao Medio (CPIE) e dos ecomuseos nos
Parques Nacionais.

- Os Países Baixos desenvolven a través das
granxas urbans programas para satisfacer
a súas necesidades.

É importante destacar que en ningún dos
países mencionados existe un centro que
coordine toda a información, sendo esta de-
manda unha constante en todos os Congre-
sos, Conferencias e Xornadas que se cele-
bran relacionados con este tema.

4.  Un Centro de Educación
Ambiental para Galicia

En todas as xuntanzas de expertos, educa-
dores, monitores, traballadores e voluntarios
no ámbito do naturalismo e da EA celebra-
das en Galicia reitérase a necesidade de
contar cun espacio que sirva como referen-
cia para o encontro e intercambio de expe-
riencias, para o impulso e apoio de progra-
mas innovadores e para o fomento da inves-
tigación e do estudio en todo o que ten que
ver coa educación e a comunicación
ambientais aplicadas ao coñecemento, á
conservación e a mellora da calidade do MA
en Galicia.

En Galicia é preciso contar cun organismo
que aúne e facilite a sinerxia dos esforzos,
moitas veces dispersos e aillados entre sí,
que se están a realizar no ámbito da EA, pro-
porcionando un marco mais profesional e
coherente a todas as persoas e entidades
que están a levar a cabo a súa laboura,
moitas das veces dende o voluntarismo e a
intuición, perdéndose no camiño forzas,
tempo e moitísimo traballo que tamén é ne-
cesario conservar. A creación dun Centro de
referencia para a EA en Galicia permitiría
unificar criterios e pautas comúns de acción.

O CEIDA reúne os requisitos para convertir-
se nese centro de referencia, ao ser produc-
to de tres institucións con fortes compromi-
sos co medio ambiente e a EA.

A Xunta de Galicia ten avanzado moito, des-
de a creación da Consellería de Medio Am-
biente, no deseño dunha política ambiental.
No ámbito da EA, a existencia dun departa-
mento da Consellería como é a Dirección
Xeral do CITA (Centro de Información e
Tecnoloxía Ambiental, hoxendía asume ditas
competencias o Centro de Desenvolvemento
Sostible) con competencias directas sobre a
EA, e a existencia dun documento marco
como a Estratexia Galega de Educación Am-
biental, permite unha mellor canalización dos
esforzos e o seguimento dos resultados,
incluindo convenios de colaboración, cam-
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pañas de difusión, creación dunha rede de
centros de EA substentados nunha carta de
calidade, creación dun sistema de informa-
ción ambiental, etc.

A Universidade da Coruña conta cun Insti-
tuto de Medio Ambiente, con sede no Pazo
de Lóngora, en Oleiros (A Coruña), que
inclúe entre os seus obxectivos básicos a
promoción e o desenvolvimento do
coñecemento e a investigación científica e
técnica no campo do MA, mediante a reali-
zación de proxectos de investigación. Entre
os seus obxectivos concretos sinálase a pro-
gramación e realización de actividades do-
centes, impulsar a actuación pedagóxica e
promover a difusión e realización de
publicacións sobre temas medioambientais.

No caso do Concello de Oleiros, mantén
dende hai tempo un forte compromiso coa
protección do seu patrimonio, tanto natural
como etnográfico e cultural. A adquisición
para usos públicos de espacios arborados e
de edificios de especial valor arquitectónico
é unha práctica frecuente. Consecuente con
esta política sitúase a adquisición do Castelo
de Santa Cruz, mercado ao Exército no ano
1989 e cedido á Xunta de Galicia para insta-
lar un Centro de EA de referencia para
Galicia.

Esa cesión, debido a que os obxectivos ini-
cialmente previstos non foron acadados, é
revisada e, como resultado asínase no ano
1998 un convenio de colaboración entre o
Concello de Oleiros, a Universidade da Co-
ruña e a Xunta de Galicia a través da
Consellería de Agricultura -na actualidade,
a Consellería de Medio Ambiente é quen
asume as competencias-, para a creación do
centro de extensión Universitaria e Divulga-
ción Ambiental de Galicia CEIDA. En
calquera dos casos, a EA segue a ser unha
preocupación central do novo Consorcio de
xestión, e a existencia no castelo de Santa
Cruz dun Centro de EA de referencia para
Galicia unha meta.

5. O emplazamento do
CEIDA: o Castelo de
Santa Cruz

O CEIDA ten a súa sede no Castelo de San-
ta Cruz, construído sobre a illa do mesmo
nome. É esta un promontorio de  natureza
rochosa a 150 m. da línea de costa, froito da
erosión mariña; como consecuencia da súa
ocupación durante séculos, conta con
poucos vestixios da súa vexetación orixinaria,
aínda que son destacables os exemplares
cos que se axardinou este espacio:
magnolios, teixos, érbedos, piñeiros,
loureiros, cipreses e eucaliptos .

En canto á fauna é de destacar a riqueza  de
fauna mariña dos complexos rochosos así
como de aves.

O Castelo de Santa Cruz é un elemento do
antigo sistema de defensa  da Bahía de A
Coruña; trátase dunha fortificación enriba
dunha pequena illa, frente á costa de Santa
Cruz, dende  a que se accede a través dunha
ponte peonal, aínda que coa maré baixa e
posible acceder a pé.

A construcción do Castelo data do ano 1594
ou 1595, rematándose as obras a principios
do século XVII, arredor do ano 1603. Dende
entón, ata mediados do século pasado o seu
uso principal foi defensivo, pasando máis
tarde a ser propiedade da filla da escritora
Dna. Emilia Pardo Bazán e posteriormente
aos Marqueses de Cavalcanti, que
reconstruiron as dependencias convertindo
o edificio central nun Pazo.

Nas primeiras décadas deste século o
Castelo foi cedido pola Marquesa ao exército
para facer unha residencia para os orfos da
armada. Na década dos oitenta a Mariña
saca a subasta a illa e as súas instalacions,
que son adquiridas polo Concello.

CARLOS VALES e ARACELI SERANTES. O CEIDA: un proxecto en marcha
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6. Xustificación do CEIDA

Se regresamos de novo á Lei de protección
ambiental de Galicia, lembramos que esta
destaca a importancia da EA. Pero, como
non podía ser doutra maneira, identifica
tamén outros elementos importantes para
conseguir unha nova escada de valores que
permita “transmitir ás futuras xeracións o pa-
trimonio común”. Un deles é a importancia
da información, “información pública,
obxectiva, permanente e completa como
base dunha efectiva participación cidadá que
posibilite o establecemento dun pacto am-
biental”. No mesmo parágrafo, enfatiza a im-
portancia da colaboración das instancias
autonómica e local, da súa coordinación e
unidade de acción. Resulta evidente que a
colaboración entre a Xunta de Galicia e os
concellos é imprescindible para lograr os
obxectivos de defensa do medio ambiente.

A protección ambiental de Galicia precisa,
por outra parte, “apoiarse na investigación
científica e técnica e de aí a necesidade de
institucionalizar os contactos entre a Admi-
nistración ambiental e a comunidade cientí-
fica e técnica, fomentando unha máis estreita
e continua relación coa Universidade  e cos
centros de investigación”

É dicir, para a defensa do medio ambiente,
do patrimonio ambiental de Galicia, é
impriscindible a colaboración das
Administracións tanto autonómica como lo-
cal, da Universidade e a comunidade cientí-
fica, e da sociedade civil ou, en palabras da
Lei aquí referenciada, os “sectores sociais
directamente implicados na protección dos
valores ecolóxicos”.

O Centro de Extensión Universitaria e Di-
vulgación Ambiental de Galicia (CEIDA),
aparece así como un organismo de grande
coherencia conceptual. Porque nel participan
institucións dos tres ámbitos citados, a Ad-
ministración autonómica, a través da
Consellería de Medio Ambiente, o mundo
científico representado pola Universidade da
Coruña, e a administración local, represen-
tada por un dos concellos que sen dúbida

máis se ten destacado polo seu compromi-
so co medio ambiente, do cal non é unha
mostra menor poñer a disposición das outras
institucións un equipamento da categoría do
Castelo de Santa Cruz.

Da importancia do cuarto elemento, a
sociedade civil, deixa constancia o conve-
nio de colaboración entre as tres institucións,
no que se pon de manifesto que existe un
interese común na posta en marcha do
CEIDA para que “proporcione o marco ade-
cuado para a difusión cultural e o intercámbio
científico e, en particular, para a EA, unifi-
cando criterios e pautas comúns de acción,
favorecendo a formación e información en-
tre particulares, grupos, asociacións e enti-
dades, fomentando a investigación,
ofertando asesoramento e levando a cabo
un axeitado labor de documentación”.

En concreto, o CEIDA  decide orientar a súa
actividade aos seguintes fins:

a) Información, formación e EA
b) Extensión Universitaria

En canto á información ambiental,
preténdese crear u fondo documental e un
banco de datos medioambientais que per-
mita difundir todo tipo de documentación.
Polo que fai á formación, trátase de fomen-
tar a formación ambiental tanto de especia-
listas, técnicos e profesionais como de co-
lectivos diversos e do público en xeral. En
canto á EA, o CEIDA comprométese a com-
plementar as actividades da Consellería de
Medio Ambiente nesta materia.
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Polo que fai á extensión universitaria, o
CEIDA constitúese nunha prolongación das
actividades culturais e científicas da
Universidade da Coruña, sinalando que se
compromete a prestar especial atención ao
relativo á materia de MA.

En definitiva, as actividades relacionadas co
medio ambiente, e en especial os
englobados na EA (da cal a información e
divulgación son elementos constituintes bá-
sicos) definen os obxectivos prioritarios do
CEIDA. Polo tanto, o CEIDA pode ser un ins-
trumento idóneo para a promoción da EA na
nosa Comunidade, conformándose como un
marco institucional que potencie o intercam-
bio entre particulares, grupos, asociacións e
entidades, que oferte asesoramento, forma-
ción e información; e que estimule prácticas
innovadoras e alente a investigación.

6. Liñas de actuación

Educación Ambiental

Información e divulgación

Formación

Interpretación

Punto de encontro

6.1. Educación Ambiental

A UNESCO resalta a importancia da EA para
enfrontarse aos retos ambientais presentes
e futuros.

A Estratexia Galega de Educación Ambien-
tal define este ámbito como unha dimensión
global das persoas e colectividades sociais,
que nas súas diversas manifestacións e prác-
ticas promove o coñecemento, interpretación
e concienciación respecto das diferentes pro-
blemáticas ambientais, do seu impacto local

e planetario, activando competencias e va-
lores dos que se deriven actitudes e
comportamentos congruentes coa ética
ecolóxica que se precisa para participar na
construcción dun desenvolvemento humano
sostible.

O CEIDA canaliza o esforzo de tres
institucións con forte compromisos co medio
ambiente e a EA: a Consellería de Medio
Ambiente, a Universidade da Coruña e o
Concello de Oleiros.

6.2. Información e divulgación

A Lei de Protección Ambiental de Galicia
destaca que a información ambiental é o
punto de partida dunha efectiva protección
do medio ambiente.

Por iso, o CEIDA recolle constantemente a
información ambiental de interese que sirve
para alimentar un fondo documental espe-
cializado. Este fondo documental posibilita
facilitar información e documentación a ex-
pertos, educadores e público en xeral.

Asimesmo, permite divulgar experiencias
positivas para o MA e elaborar publicacións
sobre o MA e desenvolvemento sostible.

O Centro de Documentación Domingo
Quiroga, con sede no CEIDA, lembra a figu-
ra de D. Domingo Quiroga Ríos (1900-1992),
unha destacada personalidade no
coñecemento e estudo do mar, asesor da
FAO para temas pesqueiros, que tivo un pa-
pel sobranceiro na defensa dos recursos
naturais e do MA de Galicia.

6.3. Formación

O CEIDA resulta marco idóneo para a for-
mación ambiental a tódolos niveis, tanto de
especialistas técnicos, profesionais de diver-
sas especialidades, ou voluntarios, como
escolares e público en xeral.

Para conseguilo o CEIDA organiza Congre-
sos, Simposios, Cursos, Seminarios,

CARLOS VALES e ARACELI SERANTES. O CEIDA: un proxecto en marcha
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Encontros e pon o seu potencial ao servicio
doutras institucións para capacitar técnicos
e formar especialistas en educación e comu-
nicación ambiental.

6.4. Interpretación

Un dos nosos obxectivos é revelar o signifi-
cado do noso patrimonio natural, cultural e
histórico, de maneira que o público adopte
unha actitude positiva para o medio ambien-
te e comportamentos favorables á súa con-
servación e uso sustentable.

Para iso o CEIDA conta con áreas para
exposicións interpretativas sobre o medio e
dirixidas a toda a poboación, tanto a escala
individual como en grupos.

O CEIDA produce exposicións, tanto perma-
nentes como itinerantes, que poden ser

aproveitadas por outras entidades e
institucións preocupadas pola educación e
a comunicación ambiental.

6.5. Punto de encontro

O CEIDA está aberto a naturalistas, educa-
dores, ecoloxistas, científicos, institucións e
actores sociais de aquí e de todo o mundo,
a todos os que queren colaborar no
coñecemento, divulgación e defensa do pa-
trimonio natural e cultural.
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Os equipamentos de educación ambiental
como centros de dinamización local
Antonio RODRIGUEZ CORBAL. Centro de Desenvolvemento Rural O Viso (Lodoselo)

Pedíronme que presentara a nosa experien-
cia de traballo en Lodoselo. Mellor dito Boli
deixou o recado de que alguén do CDR lle
dera unha conferencia á xente que ía vir
neste Seminario Itinerante, co título máis ou
menos de equipamentos ambientais e parti-
cipación das persoas.

Cando a min me pasaron ese encargo,
puiden falar con Boli para dicirlle, qué é o
que nos pedía exactamente; porque non sei
se a nosa experiencia se pode considerar
dentro diso, que ela dicía, de equipamentos
ambientais; en todo caso encargoume que
contara isto que temos aquí. Tratarei pois de
facelo; tentei preparar unha visión dende o
punto de vista que se quería: equipamentos
ambientais e participación da xente do pobo.
Pero non me resultou doado porque comecei
a ollar cousas de educación ambiental, pedín
materiais a xente que sabe disto un montón
pero non logrei atopar onde encaixar a nosa
experiencia (moito máis ampla que a  Inter-
pretación Ambiental e mesmo que a Educa-
ción Ambiental Comunitaria). Pero, imos
comezar polo principio.

Para ubicarnos, dicir que Lodoselo é un pobo
da Limia ( no Concello de Sarreaus), un máis
dos moitísimos que hai neste país e que se
está a quedar sen xente: moi poucos nenos/
as, mozos/as e –comparativamente- moitas
persoas maiores.

Pois ben, polo ano 1985 como Asociación
Cultural e a partires do 1990 co Centro de
Desenvolvemento Rural, un pequeno grupo
de persoas tratamos de recoller aquel testi-
go dos Concellos ou asambleas e traballos
que entre todos os veciños se facían neste
pobo, nos pobos;  comezamos recuperando
os locais da antiga escola unitaria pechada
dende que “arrincaron” os cativos do pobo
para ir á agrupación escolar.
A recuperación de festas e costumes popu-
lares (magostos, entroido...) e introducción
doutras actividades ( Xornadas de Forma-
ción Popular, doble escola ou estudios
dirixidos) foron as primeiras accións
encamiñadas a reanimar esa conciencia de
comunidade que á nosa maneira de ver
estábase a perder.

Entrada á rectoral na que se atopa a meirande parte
das instalacións do CDR O Viso

Forno comunal recuperado, no que mulleres do pobo
realizan as fornadas cos grupos de visitantes
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No empeño de que a xente que quixera par-
ticipara neste proxecto, a clave educativa
nosa foi a afectiva, porque temos claro que
sen recoñecementos a persoa non medra.
Se educar é interrogar permanentemente a
realidade de cada día, introducirnos na
realidade, pensar!! –que non é outra cousa
que facer mentalmente nosa a experiencia
da vida-... ¿Por que non actuar, producir,
solucionar a nivel local o que debe
solucionarse a este nivel?

Parece que eu mesmo necesito alento para
animar á práctica participativa, pero é que a
xente do pobo fomos testigos de que case
todo aquilo no que participaran e a súa cul-
tura –un estilo de vida que é a reconquista
da vida cotiá como ámbito de realización
persoal- eliminouse da súa presencia.
Xuntámonos para meter a auga corrente nas
casas, facer primeiro as beirarrúas e despois
hormigonar os camiños para evitar o
bulleiro... e de súpeto sen consultar con
ninguén veñen os politiquiños ou partidistas
de turno e con toda a maquinaria... rómpese
todo (tuberías, camiños...) para facelos de
novo. ¿En que imos participar se todo aquilo
que sabiamos e aprendemos dos nosos pais
non nos vale e ata nos delata negativamen-
te? Se mesmo a paisaxe humanizada do
noso entorno –cunha parcelaria salvaxe- foi
borrada ¿que imos expresar se o sentimento
é que quedamos sen ser ninguén?, porque,
quen esquece a súa historia perde a súa
identidade.

Entendemos que na medida en que o home/
muller –integrándose nas condicións do seu
contexto de vida- reflexiona sobre elas e
aporta respostas ós desafíos que se lle
plantexan, está a crear cultura. Non
esquezamos que cultura aplicábase á labran-
za do chan, tamén a aquilo que cohesiona á
xente nun todo e que se manifesta como re-
sultado e estímulo do desenvolvemento so-
cial; ou a aplicación do espíritu a unha cousa
e o estado alcanzado por unha persoa como
resultado dun proceso educativo; sempre
algo diferente á natureza, feito polas persoas.

Sabedores de que a cultura expresa un esti-
lo de ser, de facer e de pensar que se foi
adquirindo a través da historia; sabedores da
soedade dos nosos maiores pero tamén
conscientes do descoñecemento social da
realidade rural e natural, da perda de
identidade cultural, da reestructuración e o
cambio nos modelos de producción,
puxemos en marcha o pobo escola –segu-
ramente o programa máis coñecido da nosa
experiencia-. O pobo escola ven a ser un
museo vivo: o importante son as persoas
(non tanto os obxectos), compartir o presen-
te e o futuro –o proxecto- sen esquecer o
pasado onde se enraíza a nosa identidade
cultural.

Pero como é preferible saborear o placer
–en palabras de Gandhi- por medio dos sen-
tidos que gozar del só polo pensamento, imos
ver algún vídeo. Teño tres moi curtos:

No patio da antiga rectoral, hoxe o equipamento.
Durante unha actividade nunha das dependencias que
fai as veces de comedor, biblioteca, sá de exposicións,
sá de conferencias, etc.
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- O 1º cun dos obradoiros do pobo escola
que recollemos para o programa de tv que
facemos tamén os de Preescolar na Casa.
É unha fornada maxistralmente recollida en
imaxes e co apoio dun relator que nos in-
troduce neste obradoiro. Ímolo ver, escoitar
e case ulir, tocar... Deixaremos o de
saborealo para que teñades un aliciente
máis para vir aquí...

- Outro que saíu nun telexornal aló polo ano
1996

- E finalmente, o que grabou outro programa
educativo da tvg en 1999 “educar hoxe”.

Ben, non esquezades o plantexamento que
temos: Calquera actividade, obradoiro...que
se fai quere ter a particularidade da partici-
pación dos veciños/as e a máxima de
aproveitar as funcións educativas do medio;
non pretender tanto o ensinar cousas ós que
veñen, senon invitalos a sentir; que teñan
vivencias que despois lembren; educar no
respecto mediante o coñecemento, e, sobre
todo o sentimento.

Pensade que isto significou que se foran re-
cuperando estos lugares do pobo: forno co-
munitario, escola, casa rectoral, lavadoiro,
forxa... Este ir facendo é unha moi boa

maneira de dicir as cousas e ademais facer
xuntos, conquistando o protagonismo ( Isto
é moi diferente ó consumir o que outros nos
fan). Pero ¡ollo! Tampouco vaiades idealizar
o asunto; xurdiron francotiradores dende to-
dos os sitios: os partidos políticos, os caci-
ques, os envidiosos...

Durante séculos nestos ambientes contou
moito o grupo, a comunidade...e pouco a
persoa individual; agora a persoa vaise
facendo máis importante e ninguén quere ser
unha peza da máquina social; o noso empe-
ño é concienciarnos de que a participación
necesita do grupo porque asociados aumen-
tamos as posibilidades de intervir
operativamante na realidade. Ademais só hai
desenvolvemento cando a propia xente pro-
tagoniza os procesos; eu comparto a idea
de que o egoísmo do individuo non supón
un beneficio público como nos vende o libe-
ralismo salvaxe.

Nada hai nada tan decisivo para o ser hu-
mano como a compaña e o trato coas
persoas; e resulta que o medio rural, que
hoxe aparece como moda para uns, é para
moitos –especialmente para os nosos
maiores- vital, pero, ó mesmo tempo, onde
se respira soedade e marxinación. Por iso e
dende febreiro de 1999 leva funcionando o
“comedor social” e agora temos rematada
unha “vivenda comunitaria” –a túa outra
casa-  para que a nosa xente poida facerse
vello/a no seu entorno.

E volvo agora ó comezo do discurso, ¿qué
ten que ver todo isto cun Seminario Itinerante
sobre Recursos e equipamentos de educa-
ción ambiental?

Non o sei moi ben pero pode que moito, ó
noso xeito de ve-las cousas; porque enten-
demos a educación ambiental como inmer-
sión na realidade, que recolla aspectos
subxectivos e vivenciais; non se trata só de
observa-lo medio senón de sentilo
(afectividade); descender ó concreto, que nos
permita unha implicación real; do contrario a
moita complexidade dos grandes problemas
poden provocar en nós unha sensación de
impotencia, de parálise.

ANTONIO RODRIGUEZ CORBAL. Os EqEA como centros de dinamización local
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En educación ambiental nós –como vedes-
incluímos todo o noso entorno; non nos con-
formamos co obxectivo do coñecemento do
mesmo; perseguimos unha implicación
afectiva e un compromiso moito máis gran-
de; porque a comprensión da realidade e o
seu cuestionamento conduciranos a un com-
promiso con ela para mellorala.

A actitude non queremos que sexa a de en-
focar o medio para sacralizalo, ( no sentido
de admiralo e velo como algo lonxano que
só hai que conservar); non queremos
descontextualizalo, fragmentalo –non é un
museo no que o importante sexan os
obxectos-; é para nós Patrimonio e sinal de
identidade: o que conta non é só o que ten,
senón o que se fai co que ten. Non nos po-
demos esquecer das persoas. Persoas que
non somos só recursos, sobre todo
xeneramos recursos. Parece ser que
ecoloxismo etimoloxicamente é preocupa-
ción pola casa e a súa xente.

O noso empeño dinamizador é favorecer a
aprendizaxe concebindo o Medio como edu-
cador total, porque ten un enorme potencial
formativo; pero coa pedagoxía do compro-
miso; que busque o logro da transformación
de toda a persoa e de todas as persoas,

- desenvolvendo as capacidades sociais, de
aceptación dun mesmo e dos demais
(autoestima),

- desenvolvendo a capacidade de servicio,
a capacidade comunitaria de participación,
de axuda ós demais,

- recuperando a identidade como factor de
desenvolvemento; facer cultura vivindo,
cultura do cotiá, entrar en contacto coa
realidade facendo que nos sintamos pro-
tagonistas conscientes da nosa cultura, en
diálogo co medio físico e social que nos
envolve,

- desenvolvendo a capacidade crítica,
concienciarnos da propia situación e da dos
demais, da comunidade e a da sociedade
en xeral.

A acción educativa do medio, así entendida,
implica e beneficia a todos/as os integrantes
do mesmo.

Pero, antes de rematar coa exposición,
aproveito para facer un chamamento a que
se plantexe o desenvolvemento rural como
unha opción social. É preciso un crecemento
que integre a xustiza social; aínda que mire-
mos cara o pasado –en moitas actividades
do pobo escola é así- non estamos en con-
tra do desenvolvemento; si, do
desenvolvemento cego. O desenvolvemento
rural necesita unha acción pública profunda;
de dirección, estímulo, apoio e
financiamento; non esquezamos que o me-
dio rural cumpre un importante papel para o
conxunto dos cidadáns. Hai quen di que a
nosa desgracia é que deixamos de pisar a
terra, que a maior degradación do ser hu-
mano é estar por riba da terra. O medio rural
non pode vivir sen agricultores e gandeiros;
o outro (outras profesións, o turismo rural...)
virá despois e, non ó revés como se está a
facer. ¿En que se converteu o
desenvolvemento rural? En
desenvolvemento da miseria ( as farangullas
da UE: non chega ó 5% dos fondos). A mi-
seria do desenvolvemento é que, xestionar
a subvención  é máis importante que
xestionar a terra.

Por todo isto é necesaria unha cultura de
alianzas entre o campo e a cidade, entre os
productores e os consumidores porque na
medida en que afrontemos este desafío so-
mos esperanza. Pero, non hai camiño feito
para a transformación, a transformacion é o
camiño. E, para transformar hai que partici-
par porque só participando apréndese a par-
ticipar.

Con este ánimo convídovos a que
participedes –seguramente xa o facedes-
neste tipo de experiencias sociais alternati-
vas que son as que realmente cambian a
realidade; a administración non a cambia,
senón que é transformada despois pola
realidade xa cambiada.

Na Limia a 29 de setembro do 2001
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Os equipamentos privados de educación
ambiental: reflexións e aportacións do
Seminario Permanente de Castilla y Leon
Yolanda SAMPEDRO ORTEGA. Consejería de  Medio Ambiente. Junta de Castilla y León

Entrada (Foto 1)  ás instalacións nas que, entroutras atópase o edificio (Foto 2) do Centro de Interpretación de la
Naturaleza de Valladolid

O que a continuación se conta é a historia
dun Seminario :“ Seminario de Equipamentos
Privados de Castela e León”,……… dunha
normalización: “Orde de criación do Rexistro
de Equipamentos de Castela e León”………e
dun intento por millorar a calidade educati-
va: “Documento para a evaluación e millora
da calidade educativa dos equipamentos de
Castela e León.

Todo iso ocurriu entre 1996 e 2000.

Os protagonistas foron os propios
equipamentos

¿Onde partimos?

Todo comenzou a partir do grupo de
Equipamentos de Educación Ambiental que
se formou nas II Xornadas de Educación
Ambiental en Castela e León (1994), onde
o sector manifestou a necesidade de formar

un grupo permanente de traballo. En 1996,
púxose en marcha o Programa de Semina-
rios Permanentes de Educación Ambien-
tal.

Xa nas II Xornadas, no grupo de traballo de
equipamentos decidiu subdividirse en públi-
cos e privados, ao evidenciarse a diferente
problemática que lles afectaba. Da mesma
maneira, ao constituirse o Seminario, viuse
que os equipamentos públicos e privados
presentaban diferencias moi grandes non só
no relativo os seus modelos de xestión,
senón tamén no tipo de programas, destina-
tarios, estabilidade dos equipos, problemáti-
cas, etc. Polo tanto o Seminario que se puxo
en marcha limitouse ás iniciativas privadas.

Os equipamentos privados existentes en
Castela e León atopábanse nun momento de
incertidumbre:

O panorama dos anos 80 tiña cambiado con-
siderablemente, un bo número de albergues,
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aulas da natureza , granxas-escola, centros
de interpretación e visitantes e os novos cen-
tros de turismo rural, comenzaban a confi-
gurar un sector moi diverso en canto a súa
problemática, tipo de programas ofertados e
destinatarios, a filosofía dos centros, etc.

En todo iste período non se tiñan producido
melloras na viabilidade económica dos
equipamentos de educación ambiental, o que
motivou certa inestabilidade nas empresas
que os xestionaban.

A demanda por parte dos usuarios (funda-
mentalmente grupos escolares) non se
incrementou en relación directa co número
de equipamentos existente, motivo polo que
moitos disos compatibilizaban as actividades
e programas de educación ambiental con
outras con mellores perspectivas de
viabilidade económica ou de demanda, como
o turismo activo, os deportes de aventu-
ra, o turismo rural, etc.

Mentres que os primeiros equipamentos
abertos constituíanse como un proxecto de
innovación pedagóxica, no que un grupo de
persoas trasladábase ao medio rural co
obxecto de iniciar unha experiencia educati-
va alternativa , agora nos atopábamos ini-
ciativas cun enfoque máis empresarial.

Ista era o contexto que determinaba o mo-
mento de partida do Seminario.

¿Como se deu forma ao
proxecto?

Un importante impedimento inicial foi a inexis-
tencia dun inventario actualizado dos
equipamentos privados de educación am-
biental de Castela e León.

Contactouse, en primeiro lugar, cos partici-
pantes nas Xornadas de Aguilar proceden-
tes de equipamentos, aos que se sumaron
os equipamentos históricos e aqueles que
tiveron unha presencia maior en foros,
encontros e xornadas. Progresivamente
foron engadíndose a iste listado orixinal

tódolos equipamentos de que se tiña noti-
cia, podendo afirmar que a inmensa maioría
dos equipamentos que permanecían  abertos
na Comunidade entre 1996 e 1998 foron in-
vitados a formar parte do Seminario.

Dentro dos membros do Seminario había
persoas procedentes de equipamentos moi
diferentes (granxas-escola, pobos-escola, al-
bergues, sendas interpretativas, centros de
educación ambiental,...), con diferentes des-
tinatarios, programas e procedencia
xeográfica,  o que permitiu que o grupo fora
representativo da elevada diversidade de
equipamentos con que conta ista
Comunidade.

¿Cales foron as liñas de
traballo de partida?

A Consellería de Medio Ambiente realizou
unha consulta a tódolos invitados, con
anterioridade á primeira reunión. Nas súas
respostas  apuntábanse algúns dos temas que
o sector consideraba interesante debatir e
que haberían de ser claves no traballo do
grupo ao longo de todo o período 1996-2000.
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Istas foron as respostas recollidas de forma
textual:

• Situación legal e económica dos
Equipamentos Ambientais

• Definir as características mínimas dun
equipamento ambiental. Tipoloxía dos
equipamentos ambientais de Castela e
León

• Coordinación dos equipamentos, en
canto a programas de educación ambien-
tal. Comunicación, profundización e inter-
cambio dos programas que se ofrecen en
cada un dos equipamentos, de cara a ofre-
cer unha maior calidade educativa

• Interrelación dos Equipamentos Ambientais
coa nova Lei de Educación (LOXSE) e o
seu eixo transversal de educación ambien-
tal. Promoción da educación ambiental
noutros ámbitos (asociacións, adultos,
terceira idade, etc.)

• Requerimentos de cualificación do per-
sonal nos Equipamentos Ambientais.
¿Debe esixirse unha titulación ou unha ex-
periencia ao personal dos Centros de EA?
¿Debe regulalo a Administración ou
delegalo nunha asociación de centros de
EA? ¿Ou nun consello de regulación Ad-
ministración - Empresa?

• Educación versus negocio. ¿Algúns
equipamentos teñen interese real en facer
educación non formal? ¿Debería denomi-
narse educación ambiental o que fan? ¿Ata
que punto prima o negocio (ou a captación
de clientes) na planificación? ¿Que facto-
res poden influir niste aspecto?

• Marco legal que recolla o funcionamento
dos equipamentos privados. Regulación
dos equipamentos ambientais en base a
uns criterios que potencien a educación
ambiental dunha maneira profesional.
Necesidade de unificar normativas e
crear as fórmulas axeitadas a iste tipo de
centros. Normativa ou lexislación referen-
te á hora de construir un equipamento de
educación ambiental: requerimentos míni-
mos sanitarios, de infraestructuras, etc., e
revisión dos mesmos

• ¿Debe existir un control das actividades
de educación ambiental? ¿Quen? ¿A ad-
ministración ou as propias empresas? ¿Ou
un consello de regulación?

• ¿Sería necesaria a instauración do con-
trol de calidade e dos ISOS de calidade?

• Acceso dos equipamentos aos recursos de
educación ambiental da Consellería. Tipos
de apoios institucionais aos equipa-
mentos ambientais. Papel da Administra-
ción niste tipo de oferta educativa:
subvencións aos usuarios, concertos cos
equipamentos, outras vías,... Canalización
axeitada das subvencións destinadas a
programas de educación ambiental. Crea-
ción dun centro de recursos a nivel rexional:
documentación, materiais, equipamentos,
etc.

• Convivencia no mesmo ámbito territorial da
oferta de programas ou actividades públi-
cas e privadas

Na primeira reunión do Seminario avanzouse
notablemente na consecución dunha
linguaxe común e na definición de crite-
rios unificados acerca dos equipamentos
de educación ambiental. Algunhas das
conclusións dista sesión foron as seguintes:

«Determínase o concepto de Equipamento
de Educación Ambiental, que debe incluir,
alomenos, as seguintes características: un
lugar fixo de referencia, con certas
instalacións educativas; un programa de
educación ambiental; un equipo cualifi-
cado que desenvolva dito programa edu-
cativo.

YOLANDA SAMPEDRO. Os equipamentos privados de EA
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Establécense determinados criterios que
poden ser utilizados para elaborar unha cla-
sificación ou tipoloxía dos Equipamentos
Ambientais, tales como: a capacidade ou non
de aloxamento e/ou restauración que teña o
equipamento; o medio no que estea centra-
do o programa educativo do centro (natural,
rural ou urbano), a zona xeográfica ou
ecosistema no que está centrado o progra-
ma educativo do centro, a temática ambien-
tal que se aborda no programa educativo.

Determínanse asimesmo a conveniencia de
non unificar nomes de acordo aos diferentes
tipos de equipamentos, dada a ampla
variedade e diversidade que existe na
actualidade. É por iso que se recomenda a
utilización doutras estratexias de clasifica-
ción, baseadas en códigos, símbolos, etc.

Recóllese a existencia dun valeiro xurídico,
administrativo e fiscal en canto aos
equipamentos de educación ambiental se
refiere, así como a necesidade dun apoio
institucional, dado que istos realizan unha
laboura educativa de interese social.

Como consecuencia diste valeiro legal,
establécese a necesidade da existencia
dunha normativa específica que regule os
equipamentos, e ínstase á Administración a
que poña en marcha o proceso necesario
para a elaboración de dita regulación

O Seminario de Equipamentos Privados
considérase un instrumento axeitado para a
colaboración na redacción de dita norma-
tiva, e ofrécese como interlocutor para as
diferentes etapas no desenvolvemento da
mesma.

Nista  primeira reunión o Seminario detectou
a necesidade de elaborar un inventario dos
equipamentos de educación ambiental de
Castela e León, como primeiro paso para
actuacións posteriores de coordinación.  Os
membros do seminario estableceron a vía
máis axeitada para a configuración do Mapa
de Equipamentos de Educación Ambiental
que se realizou coa participación de tódolos
asistentes, mediante unha ficha que se
elaborou en conxunto.

Un obxectivo prioritario: a
regulación

Unha das maiores inquedanzas do Semina-
rio foi a consecución dunha normativa que
regulase as actividades e programas educa-
tivos que se levaban a cabo dende os
equipamentos e que avalase socialmente
aos verdadeiros equipamentos de educación
ambiental frente aos que non o eran e
estábanse ofertando como tales. Iso posibi-
litaría a superación, alomenos niste aspec-
to, dun valeiro legal que perxudicaba sensi-
blemente ao sector.

Así, durante as primeiras reunións, un dos
temas máis tratados foi a forma máis
axeitada de abordar iste obxectivo, o que
tería que axustarse ao mesmo tempo ás po-
sibilidades normativas e executivas da pro-
pia Consellería de Medio Ambiente, dentro
das súas competencias específicas.

Os contidos básicos da Orde foron elabora-
dos polo propio Seminario mediante consen-
so, pero había que adaptalos ao marco legal
polo que o seu formato xurídico construíuse
dende a propia Consellería, sometendo o
borrador ao análise e revisión por parte dos
membros do Seminario ata a súa redacción
final.

Todo o proceso tivo como resultado a publi-
cación no BOCyL da Orde de Criación do
Rexistro de Equipamentos Privados de

Salón de actos do CINVA
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Educación Ambiental, un Rexistro volun-
tario que supón unha ferramenta para ava-
lar os programas educativos que, dende os
equipamentos inscritos, ofértanse aos usua-
rios.

A Consellería de Medio Ambiente puso en
marcha, como consecuencia directa da Orde,
un novo baremo que permite priorizar aos
equipamentos inscritos no Rexistro, dentro
das subvencións convocadas para a asisten-
cia de grupos estables a equipamentos de
educación ambiental

Iste Rexistro representou no seu momento
unha iniciativa pioneira en España, tanto pola
súa propia existencia como pola
metodoloxía plenamente participativa coa
que se concibiu.

A Orde de Rexistro de
Equipamentos Privados

Con data 7 de xaneiro de 1999 publicábase
finalmente no BOCyL a Orde de Creación
do Rexistro de Equipamentos Privados de
Educación Ambiental de Castela e León.

Orde de 15 de decembro de 1998 da
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación
do Territorio, pola que se crea o Rexistro de
Equipamentos Privados de Educación Am-
biental e se regulan as condicións de inscrip-
ción no mesmo

A Consellería de Medio Ambiente e Ordena-
ción do Territorio, conta entre as súas compe-
tencias coa do fomento dunha política de Educa-
ción Ambiental na Comunidade, para promover
a sensibilización medioambiental da sociedade
castelán-leonesa e o estímulo da participación
cidadá na conservación e defensa do contorno.

No marco de ditas competencias ista Consellería
convoca cada ano, entre outras, unha liña de
subvencións para a asistencia de grupos organi-
zados a equipamentos de Educación Ambiental
. A experiencia pon de manifesto a grande diver-
sificación e heteroxeneidade dos mesmos, así
como dos principios, metodoloxías e calidade
educativo-ambiental dos programas ofertados.

Iste mesmo extremo foi posto de manifesto po-
los participantes no Seminario Permanente de
Equipamentos Privados de Educación Ambien-
tal de Castela e León, constituido en 1996 pola
Consellería no marco dun Programa Rexional de
Seminarios de Educación Ambiental, promovido
co obxecto de establecer grupos de reflexión, de-
bate e traballo entre a Administración e os dife-
rentes sectores educativo-ambientais de Castela
e León, para o desenvolvemento e impulso coor-
dinado da Educación Ambiental na Rexión. En
dito seminario o sector requiere á Administración
o establecemento dun marco de referencia que
permita clarificar a oferta actual existente e mellorar
a calidade educativa dos seus programas.

Por todo iso, faise necesario articular un censo
de equipamentos privados de Educación Ambien-
tal (en adiante E.A), que conten con infraestruc-
tura, equipos e programas acordes cos principios
e obxectivos da E.A para realizar ditas labouras.

En virtude do anteriormente exposto,

DISPOÑO:

Artigo 1º. Creación

¸ Créase o Rexistro de equipamentos privados
de educación ambiental de Castela e León, ads-
crito á Secretaría Xeral dista Consellería, que
será público, de carácter administrativo e con
función informativa.

• No Rexistro poderán inscribirse aqueles
equipamentos de titularidade privada ubicados
en Castela e León, que contando con
instalacións estables para o uso educativo, un
programa específico de E.A e un equipo cuali-
ficado para o desenvolvemento do mesmo,
cumpran os requisitos establecidos nista Orde.

Non se considerarán en ningún dos casos
equipamentos de E.A aqueles adicados exclu-
sivamente ao desenvolvemento de actividades
formativas, de ocio, deporte, idiomas, aventu-
ra, turismo rural ou similares.

• A solicitude de inscripción no Rexistro será vo-
luntaria e poderá efectuarse en calquera mo-
mento a partir da entrada en vigor da presente
Orde.

Artigo 2º . Requisitos dos equipamentos

Para a inscripción dun equipamento no Rexistro
deberá acreditarse, a través do Proxecto de Cen-
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tro e da Memoria Anual de actividades aos que se
fai referencia no artigo 3º e Anexos II e III dista
Orde, o cumprimento dos seguintes requisitos:

a. Das instalacións

Ubicadas nun medio natural, rural ou urbán, as
instalacións deberán ser estables e contar con
espacios de traballo axeitados e adaptados á
programación educativo-ambiental ofertada
polo equipamento e as características dos des-
tinatarios dos programas, así como estar dota-
dos dos recursos materiais e didácticos nece-
sarios para o desenvolvemento dos mesmos.

O periodo anual de apertura do equipamento
non poderá ser inferior aos 6 meses.

As instalacións específicas para uso educativo
que poda ter un equipamento, non serán por sí
mesmas condición suficiente para a súa consi-
deración como equipamento de E.A, se non van
acompañadas dun programa que exprese a uti-
lización das mesmas como recurso para a sen-
sibilización medioambiental dos usuarios.

b. Dos recursos humáns

O equipamento deberá contar cun equipo edu-
cativo cualificado, constituido por un respon-
sable educativo, encargado de coordinar o
deseño, execución e avaliación dos programas
educativo-ambientais, e polos educadores ne-
cesarios para a execución directa dos progra-
mas.

Aos efectos dista Orde, tanto o responsable
educativo como os correspondentes educado-
res se considerarán debidamente cualificados,
cando acrediten unha puntuación mínima de
10, de acordo co baremo establecido para cada
caso no Anexo IV dista Orde.

A ratio para o desenvolvemento de actividades
de E.A. será dun máximo de 15 destinatarios
por cada educador.

c. Do programa educativo

Considérase programa de E.A. aquel que pre-
tende que o grupo social ou o individuo, partindo
do coñecemento da súa realidade inmediata,
consiga uns cambios de conciencia, de actitu-
des e conductas que, mediante a análise críti-
ca, fomente a súa propia responsabilidade e
participación na solución dos problemas
ambientais en cooperación cos demais.

A actividade do equipamento deberá centrarse
no desenvolvemento de programas de E.A du-
rante un mínimo de 30 días ao ano e o 50% da
actividade total desenvolvida polo equipamento
ao longo do citado ano.

Artigo 3º. Solicitudes

As solicitudes de inscripción presentaranse no
Rexistro do Servicio Territorial de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio correspondente á
provincia de localización do equipamento, en ins-
tancia normalizada segundo o modelo recollido
no Anexo I ao que se acompañará a siguinte do-
cumentación:

a.Copia compulsada das licencias municipais de
actividade e apertura do establecimento.

b.Copia compulsada do documento acreditativo,
no seu caso, da personalidade xurídica do
establecimento.

c.Copia compulsada do D.N.I do titular e, no seu
caso, do administrador ou representante.

d.Declaración xurada do titular ou representan-
te, de que o equipamento cumpre as diferen-
tes normativas sectoriais que lle sexan aplica-
bles.

e.Proxecto de Centro cos documentos e contidos
que se relacionan no Anexo II.

f. Memoria anual de actividades do equipamento
correspondente á actividade desenvolvida no
mesmo durante a última anualidade completa
e sendo a súa estructura e contidos os que se
recollen no Anexo III.

Artigo 4º. Procedemento de inscripción

O Servicio Territorial de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio correspondente, unha
vez comprobado que se presentou completa a
documentación esixida no artigo 3º e que se re-
únen e acreditan fehacientemente tódolos requi-
sitos establecidos en presente Orde, remitirá á
Secretaría Xeral da Consellería o expediente
acompañado do correspondente informe. A Se-
cretaría Xeral resolverá o expediente, notificará
a resolución ao interesado e publicará, no seu
caso, a inscripción no B.O.C e L.

A resolución debe dictarse no prazo de 6 meses
a contar dende a data de presentación no Rexistro
do Servicio Territorial correspondente, da
solicitude de inscripción. Transcurrido iste prazo
sen que se teña dictada resolución expresa, ista
entenderase estimada.
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Artigo 5º. Actualización de documentos

1.No mes de Febreiro de cada ano, o titular ou
representante do equipamento inscrito no
Rexistro, presentará na Secretaría Xeral da
Consellería, a correspondente Memoria Anual
de actividades para validar, se así procede, a
permanencia do mesmo no Rexistro.

2.Igualmente no mes de Febreiro do 3º ano
seguinte a aquel no que se inscribiu o
equipamento no Rexistro, e sucesivamente
cada 3 anos, deberá presentarse na Secreta-
ría Xeral da Consellería, a ratificación ou modi-
ficación do Proxecto de Centro citado no artígo
3º.

Artigo 6º. Modificación e cancelación da
inscripción

1.O titular ou no seu caso o representante do
equipamento, deberá comunicar á Secretaría
Xeral, no prazo de dous meses de terse produ-
cido, calquera cambio substancial en relación
coa documentación presentada para a súa ins-
cripción no Rexistro.

2.O incumprimento dista obriga , así como o de
calquera outra condición para a inscripción
recollida nista Orde, poderán ser causa de baixa
no Rexistro.

3.Para proceder á cancelación da inscripción será
necesaria a tramitación do oportuno
procedemento, con audiencia do interesado.

Artigo 7º. Comprobación e control

A Consellería poderá realizar cantas visitas de
inspección aos equipamentos inscritos no
Rexistro, ou en trámites de inscripción, conside-
re necesarias, para comprobar a veracidade dos

datos aportados ou o funcionamiento dos
mesmos. Distas visitas levantaranse actas coas
incidencias que xurdan.

Os titulares ou responsables dos equipamentos,
facilitarán ao persoal da Consellería as visitas e
aportarán canta documentación lles sexa reque-
rida relacionada coa procedencia das inscripcións
no Rexistro.

DISPOSICION FINAL

Ista Orde entrará en vigor ao día seguinte da súa
publicación no B.O.C e L.

Valladolid, 15 de decembro de 1998

Anexo I
REXISTRO DE EQUIPAMENTOS PRIVADOS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CASTELA E LEÓN

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN

1. DATOS do TITULAR OU REPRESENTANTE:
Dn/Dna.: D.N.I.:
Rúa/Praza: Nº:
Localidade:
Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Cargo ou Función:
Como representante legal da Entidade:

2. DATOS DA ENTIDADE:
Denominación da Entidade:
C.I.F.:
Rúa/Praza:
Localidade:
Provincia:
Código Postal: Teléfono: Fax:

3. DATOS do EQUIPAMENTO:
Denominación:
Rúa/Praza:
Localidade:
Provincia:
Código Postal: Teléfono: Fax:

Copia compulsada da licencia municipal de actividad.
Copia compulsada da licencia municipal de apertura.
Copia compulsada de acreditación da personalidade
xurídica do establecimento.
Copia compulsada do D.N.I. do titular o do represen-
tante.
Declaración xurada do cumplimento da normativa
vixente de aplicación ao equipamento.
Proxecto de Centro (Segundo ANEXO II).
Memoria anual de actividades (Segundo ANEXO III)

De conformidade co establecido no artigo 3º da Orde de ......de
............de 1.998 da Consellería de Medio Ambiente e Orde-
nación do Territorio.
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SOLICITA: a inscripción no Rexistro de Equipamentos Pri-
vados de Educación Ambiental de Castela e León do
Equipamento dos datos que se indican.

Declara asimesmo a veracidade dos datos contidos na pre-
sente solicitude e o coñecemento da normativa de aplica-
ción.

....................... a ........ de ..........................de 1.99...

Fdo. .......................................................

Anexo II
PROXECTO DE CENTRO: DOCUMENTOS e CONTIDOS
SECUENCIADOS

DOCUMENTO A. CONSIDERACIÓNS XERAIS

• Filosofía ou Principios xerais do equipamento.
• Obxectivos xerais do mesmo.
• Descripción da infraestructura coa indicación das diferen-

tes dependencias, reseñando para cada unha, a súa ca-
pacidad e/ou extensión, destino de uso e recursos dos que
están dotadas para dito uso. Adxuntarase croquis das
instalacións descritas e plano xeral de localización e acce-
sos ao equipamento.

• Breve descripción do contorno como recurso educativo.
• Programa global de actividades ofertadas sexan ou non

de Educación Ambiental, periodos de apertura e de
funcionamento. Adjuntarase folleto ou material de difusión
empregado.

DOCUMENTO B. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE EDU-
CACIÓN AMBIENTAL

Para cada programa de Educación Ambiental con entidade
propia ofertado polo equipamento, detallaranse os siguintes
aspectos.

• Denominación do programa.
• Obxectivos educativo-ambientais que se plantexan.
• Destinatarios.
• Metodoloxía de traballo a empregar.
• Contidos do programa.
• Temporalización.
• Recursos materiais a empregar.
• Recursos humanos previstos coa indicación expresa do

perfil e a súa cualificación profesional.
• Plantexamentos para a avaliación do programa.

Anexo III
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES do EQUIPAMENTO

1. ANO

2. TEMPO TOTAL DE APERTURA do EQUIPAMENTO

3.TEMPO TOTAL DE OCUPACIÓN REAL do
EQUIPAMENTO

4. ENUMERACIÓN TEMPORALIZADA DAS ACTIVIDADES
DESENVOLVIDAS AO LONGO do ANO, SEXAN OU NON
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

5. EQUIPO EDUCATIVO QUE INTERVIU NOS DIFEREN-
TES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.
ADXUNTAR COPIAS COMPULSADAS da DOCUMENTA-
CIÓN ACREDITATIVA DA SÚA CUALIFICACIÓN.

6. POR CADA GRUPO DE USUARIOS CUMPLIMENTAR
UNHA FICHA QUE RECOLLA OS SIGUINTES ASPECTOS:
1.- Referencia do grupo:
2.- Periodo de asistencia:
3.- Nome do responsable do grupo:
4.- Teléfono de contacto:
5.- Número de asistentes:
6.- Idades:
7.- Programa de actividades de Educación Ambiental

desenvolvido:

8.- Resultado da avaliación realizada:

Anexo IV
BAREMO DE APLICACIÓN PARA a CUALIFICACIÓN do
EQUIPO EDUCATIVO DOS EQUIPAMENTOS PRIVADOS
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CASTELA E LEÓN

A.- RESPONSABLE EDUCATIVO:
1.- Formación académica (máximo 8 puntos), segundo os

seguintes apartados:
a).- Licenciaturas, diplomaturas, inxeñerías superiores ou téc-

nicas en materias relacionadas coa educación e/ou medio
ambiente: 8 puntos

b).- Licenciaturas, diplomaturas, inxeñerías superiores ou téc-
nicas noutras materias: 6 puntos

2.- Formación específica en Educación Ambiental ou mate-
rias relacionadas, realizadas por entidades oficiais ou acre-
ditadas (máximo 6 puntos), segundo a seguinte escala:

a).- 50 horas de formación: 1 punto (mínimo a acreditar)
b).- 100 horas de formación: 2 puntos
c).- 200 horas de formación: 4 puntos
d).- 300 ou máis horas de formación: 6 puntos

Para periodos intermedios otorgarase a parte de puntua-
ción que corresponda proporcionalmente en cada intervalo.
Do total da formación, 50 horas deben ser específicas de
Educación Ambiental.

3.- Experiencia acreditada como educador ambiental (máxi-
mo 7 puntos) segundo a seguinte escala.

a).- Para 1 ano: 2 puntos (mínimo a acreditar)
b).- Para 2 anos: 4 puntos
c).- Para 3 anos: 6 puntos
d).- Para 4 ou máis anos: 7 puntos

Para periodos intermedios otorgarase a parte de puntua-
ción que corresponda proporcionalmente en cada intervalo.

B.- EDUCADORES:
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1.- Formación académica (máximo 8 puntos), segundo os
seguintes apartados:

a).- Licenciaturas, diplomaturas, inxeñerías superiores ou téc-
nicas en materias relacionadas coa educación e/ou medio
ambiente: 8 puntos.

b).- Licenciaturas, diplomaturas, inxeñerías superiores ou téc-
nicas noutras materias: 6 puntos.

2.- Formación específica en Educación Ambiental ou mate-
rias relacionadas, realizadas por entidades oficiais ou acre-
ditadas (máximo 6 puntos), segundo a seguinte escala:

a).- 100 horas de formación: 4 puntos (mínimo a acreditar).
b).- 200 horas de formación: 8 puntos.
c).- 250 horas de formación: 10 puntos.

Para periodos intermedios otorgarase a parte de puntua-
ción que corresponda proporcionalmente en cada intervalo.
Do total da formación, 100 horas deben ser específicas de
Educación Ambiental.

3.- Experiencia acreditable como educador ambiental (máxi-
mo 10 puntos), segundo a seguinte escala:

a).- Para 1 ano: 3 puntos (mínimo a acreditar)
b).- Para 2 anos: 6 puntos.
c).- Para 3 anos: 10 puntos.

Para periodos intermedios otorgarase a parte de puntua-
ción que corresponda proporcionalmente en cada intervalo.

¿ e agora que?

Xa tíñamos Rexistro, unha normativa que iva
a permitir aos equipamentos contar cunha
regulación básica no referente aos progra-
mas educativos que dende eles se ofertaban.
A partir diste momento o Seminario
plantexouse un novo reto: a análise e a
mellora da calidade educativa dos
equipamentos de educación ambiental.

Os membros do Seminario destacaron, xa
dende as primeiras reunións, a grande impor-
tancia que para eles tiña iste aspecto.
Plantexamento que, ademáis, estaba en per-
fecta sintonía cos acordos e debates celebra-
dos en múltiples foros e actividades formativas
celebradas en tódolo territorio nacional.

De modo que se decide traballar na elabora-
ción dunha relación de criterios de calidade
para os equipamentos de educación ambien-
tal, como punto de partida para a posterior
elaboración dunha metodoloxía de
autoavaliación e plans de mellora.

Dende un primeiro momento, viuse a necesidade
de diferenciar entre criterios mínimos de
calidade, que debería presentar calquera
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equipamento de educación ambiental (que coin-
cidían cos criterios recollidos na propia Orde de
Criación do Rexistro), e criterios de calidade
dexesables, que iban a ser úteis fundamental-
mente como horizontes de mellora.

Tras un fructífero traballo en común,
completouse no verán de 1999 a redacción
do Documento para a avaliación e mellora
da calidade educativa dos equipamentos
de educación ambiental, un instrumento
participado que pode convertirse en
ferramenta eficaz para a mellora permanen-
te da calidade nos equipamentos, en aspec-
tos tales como o propio proxecto de centro,
as instalacións, o equipo, as relacións cos
usuarios, a programación ou a propia
avaliación do equipamento.

Iste documento, nace coa vocación de ser
unha ferramenta de traballo, aplicable tan-
to polos propios equipamentos como por
outras entidades vinculadas a eles (a admi-
nistración, os propios usuarios, etc.). Da
mesma forma, e en palabras recollidas das
actas do propio Seminario, «...é un docu-
mento «vivo», aberto e flexible, dinámico
e suxeito a cambios que deberán suce-
derse coa práctica...».

Documento para a
avaliación e mellora da
calidade educativa dos
equipamentos de educación
ambiental

Iste documento foi elaborado polo Semina-
rio de Equipamentos Privados de Educa-
ción Ambiental, enmarcado dentro do pro-
grama de Seminarios Permanentes de Edu-
cación Ambiental, organizado pola
Consellería de Medio Ambiente da Xunta de
Castela e León.

É un documento de autoavaliación, no que
se relacionan unha batería de criterios para
a avaliación e mellora da calidade educa-
tiva dos equipamentos de educación am-
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biental así como os indicadores apropia-
dos para avaliar ditos criterios .

Indicadores de avaliación para os
criterios de calidade educativa

En relación co Proxecto de Centro

1.Que os Proxectos de Centro sexan maioritariamente
de educación ambiental, e o resto de programas non
sexan contradictorios con ela

a. A proporción de programas de Educación Ambiental é su-
perior ao 50% con respecto ao total de programas ofertados
polo equipamento, segundo consta no propio Proxecto de
Centro

2.Que exista unha conciencia ambiental que impreg-
ne tódolo Proxecto, e desemboque nunha ética co-
herente con dita conciencia

a. Existe unha coherencia, patente no proxecto de Centro,
entre os obxectivos educativos do equipamento e os me-
dios, recursos e instalacións de que se dispón para
desenvolvelos, así como o uso que se pretende facer de
ditos medios e recursos

b. Existe una coherencia ambiental entre o proxecto de cen-
tro e a xestión ambiental do equipamento, no referente á
utilización da auga, enerxía, recursos utilizados, xestión
dos residuos producidos, etc.

c. Os membros do equipo teñen actitudes coherentes e ac-
túan consecuentemente cos programas educativos que se
desenvolvan no equipamento

3.Que o equipamento estea aberto ao seu contorno
a. O Proxecto de Centro contempla vías para a participación

activa e para a utilización do propio equipamento por parte
do medio social que lle rodea

4.Que exista colaboración entre distintos
equipamentos para a oferta de programas conxuntos
ou complementarios,...

a. O Proxecto de Centro contempla actividades e/ou progra-
mas conxuntos ou complementarios cos doutros
equipamentos.

5.Que o equipamento inflúa na mellora do contorno
local, e se relacione activamente co mesmo (co con-
torno social e físico)

a. O Proxecto de Centro contempla programas e/ou activida-
des orientadas á intervención activa na mellora do contor-
no

b. O Proxecto de Centro contempla o papel do equipamento
como motor/dinamizador de iniciativas de millora do con-
torno local levados a cabo na zona

c. O Proxecto de Centro contempla a contratación prioritaria
de personas da comarca, e a participación de personas da

zona nos programas desenvolvidos no equipamento
d. O Proxecto de Centro contempla a vontade de proveerse

de materiais e recursos prioritariamente no contorno inme-
diato do equipamento

e. O propio criterio é útil como indicador de avaliación

6.Que o posible impacto ambiental se teña en conta á
hora de programar as distintas actividades

a. O Proxecto de Centro contempla a forma e os medios para
avaliar o impacto ambiental das actividades desenvolvidas

polo equipamento
b. O Proxecto de Centro contempla que na programación das

distintas actividades téñase en conta a capacidade de car-
ga do medio

c. O Proxecto de Centro contempla a posta en marcha de
medidas correctoras para minimizar o posible impacto
ambiental das actividades do equipamento

En relación cos obxectivos

7.Que os obxectivos se surtan dos obxectivos xerais
da Educación Ambiental

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación

8.Que os obxectivos sexan avaliables
a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación

9.Que os obxectivos sexan realistas
a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación

10. Que se inclúan obxectivos de carácter social
a. O equipamento ten unha forte relación social co contorno

local (incluíndo relación económica, laboral, cultural, etc.)
b. O propio criterio é útil como indicador de avaliación

11. Que se traballen obxectivos relacionados co
desenvolvemento personal, as relacións
interpersonales, o intercambio de experiencias, etc.

a. Existen actividades concretas dentro do programa desti-
nadas a traballar istos obxectivos

b. Programáronse os necesarios tempos de ocio para fomen-
tar as relacións interpersonais entre o grupo e/ou conoutros
grupos

12. Que se traballen obxectivos enfocados á implica-
ción das personas na toma de decisións ambientais
e a súa participación activa en ditos temas

a. Dentro dos obxectivos plantexados (e nas actividades pre-
vistas) existen algúns orientados ao fomento dunha actitude
crítica, á participación na resolución de problemas
ambientais, ao incremento da autoestima individual e colec-
tiva e a adquisición de habilidades sociais e de negociación

13. Que se cumpran os obxectivos marcados nos pro-
gramas

a. Na evaliación do programa explicítase o grao de consecu-
ción dos distintos obxectivos marcados

14. Que os obxectivos incluidos nos programas para
escolares estean relacionados co currículo

a. O profesorado participou no deseño dos programas desti-
nados a escolares

b. O equipo educativo ten formación previa que lle permite
deseñar programas relacionados co currículo escolar

c. A avaliación feita polo profesorado indica que o programa
realizado estaba relacionado co currículo escolar

d. O propio criterio é útil como indicador de avaliación

15. Que dentro dos obxectivos marcados nos progra-
mas, haxa algúns que impliquen unha intervención
para a millora do contorno, de acordo ás caracterís-
ticas dos destinatarios, o tempo dispoñible e o pro-
pio contorno

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación

En relación cos destinatarios
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16. Que haxa programas para tódolos sectores da
poboación

a. O Proxecto de Centro e a oferta do equipamento contem-
plan programas destinados a tódolos sectores da poboación

17. Que o programa estea adaptado ao grupo (idade,
procedencia, características especiais, etc.)

a. As actividades, contidos, etc., estean adaptados ás carac-
terísticas dos destinatarios

b. Os resultados da avaliación realizada polos usuarios e os
profesores ou responsables dos grupos reflexan que o pro-
grama estaba adaptado as súas características especiais

18. Que existan contactos previos cos responsa-
bles dos grupos para adaptar o programa aos seus
requerimentos específicos

a. No desenvolvemento de cada programa está planificada a
realización dun traballo previo e posterior á visita por parte
do grupo

b. O contacto previo cos responsables dos grupos asistentes
realízase coas mesmas personas que acuden ao
equipamento durante a estancia e busca promover a súa
implicación no programa

c. Os responsables dos grupos visitan o equipamento con
anterioridade á estancia cos destinatarios

d. Existen materiais didácticos específicos para que os acom-
pañantes dos grupos se impliquen durante a visita, así como
previamente e con posterioridade á mesma

e. Os acompañantes dos grupos participan no deseño e a pla-
nificación do programa que se va a realizar co seu grupo

f. Os acompañantes dos grupos participan na avaliación e
seguimento do programa durante a estancia

En relación coa metodoloxía/actividades

19. Que a metodoloxía sexa activa
a. As actividades previstas no programa implican para a súa

correcta realización a utilización dunha metodoloxía activa

b. Existen no equipamento recursos materiais suficientes para
que tódolos destinatarios das actividades podan participar
activamente nelas

c. A avaliación realizada polos usuarios permite asegurar que
a metodoloxía utilizada no equipamento é activa

20. Que se potencie o traballo cooperativo
a. As actividades previstas no programa implican para a súa

correcta realización a utilización dunha metodoloxía na que
se fomenta o traballo cooperativo

b. A avaliación realizada polos usuarios permite asegurar que
se utilizaron técnicas para o fomento do traballo cooperati-
vo

c. O tipo de agrupamento previsto para as distintas activida-
des indica que se buscou a través da súa programación a

potenciación do traballo cooperativo
d. A existencia de “productos” realizados en grupo (maque-

tas, murais, boletíns, intervencións no medio, etc.)

21. Que a metodoloxía sexa participativa (incluindo o
deseño e execución dos programas)

a. No proceso realizado para a planificación do programa to-
maron parte tódolos membros do equipo, os usuarios, os
profesores no seu caso, etc.

b. Dentro das actividades previstas contemplaronse medios
que posibilitan a participación dos usuarios na modifica-

ción do programa
c. A temporalización das actividades inclúe periodos que po-

sibilitan a participación dos destinatarios na modificación

do programa

22. Que se traballe a resolución de conflictos no rela-
tivo ás relacións interpersonais

a. Dentro das actividades previstas contémplase a realiza-
ción de debates, asambleas, xogos de simulación, etc.

b. Existen no equipamento periodos de tempo suficiente para
a comunicación interpersonal, análise de problemas exis-
tentes, etc.

23. Que se traballe a resolución de conflictos no rela-
tivo aos problemas ambientais

a. Dentro das actividades previstas contémplase a realiza-
ción de debates, asambleas, xogos de simulación, etc. cen-
trados na análise comparativo dos problemas ambientais
dende diferentes ópticas

b. O programa de actividades do equipamento está centrado
no traballo interdisciplinar sobre o contorno inmediato

24. Que se traballe a integración de personas con
discapacidades (haxa ou non personas conistas ca-
racterísticas dentro do grupo)

a. O equipo ten formación e experiencia no traballo con gru-
pos nos que existen personas con necesidades educati-
vas especiais

b. As actividades programadas están deseñadas tendo en
conta as necesidades educativas especiais do grupo des-
tinatario ou algún dos seus compoñentes

c. O equipamento dispón de recursos específicos para
traballar os obxectivos previstos coas personas con
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriais

d. O equipamento acolle dentro do seu periodo de actividade
a grupos nos que existen personas con discapacidades

e. Dentro dos diferentes programas e actividades  traballanse
contidos relacionados coa integración, incluso con grupos
nos que non existen personas con discapacidades
especiais

f. Promóvese no equipamento a convivencia e interrelación
de grupos con procedencias e necesidades diferentes

25. Que se traballe a educación non sexista, ou unha
educación para a igualdade de oportunidades

a. O reparto de tarefas entre os membros do equipo e entre
os destinatarios é igual para ámbolos dous sexos

b. O tipo de linguaxe utilizado na oferta ou programa é non
sexista

c. O tipo de agrupamento previsto para as distintas activida-
des indica que as tarefas abórdanse dende unha perspec-
tiva non sexista

26. Que se traballe de forma integradora e
interdisciplinar

a. O equipo educativo está formado por personas con formación
e experiencia en especialidades ou disciplinas diferentes

b. Dentro dos programas educativos contémplase a
posibilidade de participación de axentes externos que per-
mitan o achegamento ao tema dende diferentes enfoques

c. As actividades plantexadas programáronse cun enfoque
temático e metodolóxico interdiscplinar

27. Que haxa actividades que impliquen unha inter-
vención para a millora do contorno

a. Dentro das actividades previstas contémplase a realización
de accións de intervención directa na millora do contorno

b. A poboación local está satisfeita coa presencia do
equipamento e implícase activamente no transcurso dos
programas educativos que dende alí ofértanse
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c. Dentro do programa contémplanse momentos que posibi-
litan a participación directa da población local

d. Existen resultados apreciables en canto á millora do con-
torno como resultado directo dos programas educativos
desenvolvidos dende o equipamento

28. Que as actividades estean ambientalizadas, isto
é, que se contemplen obxectivos de educación am-
biental en actividades de tipo deportivo,
multiaventura, etc.

a. As actividades de tipo deportivo, aventura, sendeirismo,...
plantexanse con obxectivos e metodoloxías de educación
ambiental

b. A avaliación realizada polos usuarios indica que as activi-
dades de ditas características desenvolvéronse dende a
perspectiva da educación ambiental

29. Que a metodoloxía aplicada sexa acorde coas ca-
racterísticas dos destinatarios

a. As programacións das diferentes actividades permite ga-
rantir que o seu desenvolvemento será acorde coas carac-
terísticas específicas dos destinatarios

b. Existen materiais didácticos adaptados a posibles usua-
rios con necesidades educativas especiais

c. O grao de satisfacción dos usuarios cara a estancia permi-
te supoñer que as actividades realizadas foron acordes
coas súas características particulares

d. O equipo conta coas personas coa formación e experien-
cia necesarias para traballar con grupos de diferentes ca-
racterísticas

e. Existen dentro do proxecto de centro programas específi-
cos para traballar con grupos de diferentes características

f. A avaliación realizada polos usuarios permite asegurar que
as actividades realizadas foron acordes coas súas pecu-
liares características

30. Que existan estratexias para implicar aos acom-
pañantes no desenvolvemento do programa

a. No desenvolvemento de cada programa está planificado a
realización dun traballo previo e posterior á visita por parte
do grupo

b. O contacto previo cos responsables dos grupos asistentes
se realiza coas mesmas personas que acuden ao
equipamento durante a estancia e busca promover a súa
implicación no programa

c. Os responsables dos grupos visitan o equipamento con
anterioridade á estancia cos destinatarios

d. Existen materiais didácticos específicos para que os acom-
pañantes dos grupos se impliquen durante a visita, así como
previamente e con posterioridade á mesma

e. Os acompañantes dos grupos participan no deseño e a
planificación do programa que se vai realizar co seu grupo

f. Os acompañantes dos grupos participan na avaliación e
seguimento do programa durante a estancia

En relación coa temporalización

31. Que haxa un traballo previo cos destinatarios de
motivación cara á visita ao equipamento

a. No desenvolvemento de cada programa está planificada a
realización dun traballo previo e posterior á visita por parte
do grupo

b. Os responsables dos grupos visitan o equipamento con
anterioridade a súa estancia cos destinatarios

c. Existen materiais didácticos específicos para que os  gru-
pos se impliquen previamente á visita

d. Os grupos participan no deseño e a planificación do pro-
grama que se vai realizar durante a visita

32. Que a temporalización prevista para cada unha
das actividades sexa axustada ao tempo que
requiren para o seu axeitado desenvolvemento

a. A avaliación realizada polos usuarios e o equipo permiten
chegar a ista conclusión

33. Que se contemplen periodos de tempo específi-
cos para a realización de actividades de
globalización, participación na toma de decisións,...

a. O programa recolle a existencia distos momentos para ditas
actividades

34. Que haxa un traballo cos destinatarios posterior á
visita

a. No desenvolvemento de cada programa está planificada a
realización dun traballo posterior á visita por parte do grupo

b. Existen materiais didácticos específicos para que os acompa-
ñantes dos grupos se impliquen con posterioridade á visita

c. Os grupos participan na avaliación e seguimento do pro-
grama con posterioridade á visita

En relación coa avaliación

35. Que exista unha memoria de actividades do
equipamento e os programas que desenvolva, e que
dita memoria inclúa a avaliación de actividades e
programas

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación

36. Que haxa sistemas de avaliación internos e externos
a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación
b. O Proxecto de Centro e os programas recollen istos siste-

mas de avaliación, así como os medios para extraer resul-
tados e conclusións, e a súa utilidade orientada á millora

37. Que se avalíe, tamén, o equipo de traballo
a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación
b. O Proxecto de Centro e os programas recollen istos siste-

mas de avaliación, así como os medios para extraer resul-
tados e conclusións, e a súa utilidade orientada á millora

38. Que haxa unha avaliación dos efectos ambientais
do programa

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación
b. O Proxecto de Centro e os programas recollen istos siste-

mas de avaliación, así como os medios para extraer resul-
tados e conclusións, e a súa utilidade orientada á millora

En relación co equipo

39. Que o equipamento o leve un equipo

40. Que o equipo sexa estable
a. Os periodos de contratación anuais de cada un dos

membros do equipo. As sustitucións ou cambios no equi-
po son realizados polas personas cunha certa estabilidade

b. As personas que forman parte do equipo teñen unha certa
antigedade no equipamento

c. Os membros do equipo participan como socios na
sociedade constituida para xestionar o equipamento

d. Os membros do equipo participan activamente na toma de
decisións respecto aos programas e á xestión

41. Que o equipo actúe dunha forma coherente cos
principios e programas do equipamento

a. Existen momentos e métodos previstos para a avaliación
e seguemento diste aspecto
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42. Que o equipo participe na programación e toma de
decisións relativas ao equipamento

a. O equipo participa activamente na programación e
avaliación, así como na xestión do equipamento

43. Que o equipo estea motivado cara ás tarefas que
ten que desempeñar

a. O equipo participa activamente na programación e
avaliación, así como (en función da súa estabilidade) na
xestión do equipamento

b. Existe unha rotación de funcións entre os membros do
equipo, e dita rotación está planificada de forma coherente

c. Existen periodos de tempo expresamente destinados a
posibilitar a comunicación entre os membros do equipo

d. As condicións laborais dos membros do equipo responden
as súas expectativas niste sentido

e. O equipamento facilita a formación permanente dos
membros do equipo, tanto a través de estratexias de
autoformación interna como na asistencia a actividades
formativas externas

44. Que as tarefas estean axeitadamente distribuidas
e organizadas entre os membros do equipo

45. Que estea clara dentro do equipo a
responsabilidade de cada unha das partes

a. Existencia dun documento interno consensuado que regu-
le as funcións, responsabilidades, dereitos e deberes de
cada un dos membros do equipo

b. Vixencia real de dito documento

46. Que o equipo estea capacitado para traballar con
grupos de orixe e características distintas

a. Formación específica no traballo con grupos de distintas
idades, nivel educativo, nivel sociocultural, personas con
discapacidades físicas, psíquicas ou sensoriais, personas
pertencentes a grupos marxinados

b. Experiencia previa no traballo con grupos de distintas
idades, nivel educativo, nivel sociocultural, personas con
discapacidades físicas, psíquicas ou sensoriais, personas
pertencentes a grupos marxinados

c. Predisposición do equipo a traballar con grupos con nece-
sidades educativas especiais

d. Posibilidade de contar con apoio especializado no caso de
asistencia ao equipamento dun grupo con necesidades
educativas especiais

47. Que as condicións laborais do equipo sexan acor-
des coas súas responsabilidades e as tarefas que
desempeñan

a. O tipo de contrato, duración, horario de traballo e condicións
salariais son acordes coa lexislación vixente, e tamén coas
responsabilidades e tempo de traballo esixido

b. Os periodos vacacionais son acordes coa lexislación
vixente e coa natureza do traballo

c. Existen incentivos especiais para os traballadores do
equipamento

d. O equipamento facilita a formación das personas do equi-
po a través de incentivos económicos como permitindo a
disponibilidade dos traballadores para participar en accións
formativas

48. Que haxa formación e actualización permanente
dos membros do equipo

a. Tódolos membros do equipo participan en cursos de for-
mación, xornadas, seminarios, etc.

b. O equipamento ten programadas actividades de

autoformación dos membros do seu equipo: grupos de
traballo, seminarios, actividades de autoavaliación,
xornadas de debate e reflexión, etc.

c. O equipamento dispón de suficientes recursos, materiais,
documentación, etc., útis para a formación permanente e
actualización do equipo

d. O equipamento participa en encontros ou grupos de traballo
orientados á comunicación e colaboración conoutros
equipamentos

49. Que os educadores sexan, tamén, animadores
a. Formación específica como monitores e/ou coordinadores

de tempo libre
b. Formación específica en animación
c. Experiencia previa como animadores de grupos

50. Que no equipo de traballo estean representados
equitativamente os dous sexos

a. O equipo está formado por personas de ámbolos dous
sexos representadas equitativamente

En relación coas instalacións e recursos

51. Que as instalacións sexan accesibles a tódalas
personas, incluidas aquelas con discapacidades

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación (no
equipamento non existen barreiras arquitectónicas ou
doutro tipo que impidan o acceso a personas con determi-
nadas discapacidades)

52. Que o equipamento estea ambientalizado en can-
to á xestión de auga, enerxía, residuos, etc.

a. O equipamento conta con sistemas de aforro de auga e
enerxía

b. O equipamento conta con sistemas de depuración de auga
e emisións á atmósfera

c. Existe un manual interno de boas prácticas ambientais,
e é aplicado polo equipo e os usuarios

d. Existen no equipamento as condicións axeitadas para que
os usuarios compórtense dunha forma ambientalmente
coherente (medios, senalización, etc.)

e. Existe no equipamento recollida selectiva de residuos, e
se xestionan axeitadamente

f. O equipamento utiliza enerxía obtenida a partir de recur-
sos renovables

53. Que as instalacións estean integradas arquitectó-
nica e urbanísticamente no seu contorno

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación, tendo
en conta a súa valoración no relativo aos materiais, altu-
ras, formas, etc.

54. Que o equipamento dispoña de recursos específi-
cos suficientes para os programas que desenvolva
e materiais en cantidade suficiente para tódolos des-
tinatarios

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación
b. As avaliacións realizadas polos usuarios indican que o pro-

grama se desenvolveu cos recursos suficientes para tódolos
participantes

55. Que o número de participantes que se acolle sexa
acorde coa capacidade das instalacións

a. As avaliacións realizadas polos usuarios ou polo propio
equipo son indicadores diste aspecto

En relación coa xestión do equipamento

56. Que o equipamento estea adecuadamente difun-

YOLANDA SAMPEDRO. Os equipamentos privados de EA
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dido (o coñezan os potenciales usuarios)
a. Existe un folleto ou dossier informativo sobre oequipamento

e os programas que se desenvolven, e dito material estea
adecuadamente difundido

b. O equipamento estea presente en internet mediante unha
páxina web

c. O equipamento aparece en guías, publicacións especiali-
zadas, etc.

d. O equipamento dispón dun video informativo a disposición
dos potenciais usuarios

57. Que tódolos potenciais usuarios teñan posibilida-
des reais de acceso aos programas do equipamento
(económicas, etc.)

a. O equipamento firmou ou promove convenios, subvencións,
acordos ou programas de axuda económica para facilitar a
asistencia de tódolos potenciais usuarios interesados

b. Constátase a asistencia de grupos de diferente proceden-
cia (en canto a súa capacidade adquisitiva)

58. Que o equipamento conte permanentemente cun
sistema de información eficaz sobre as actividades
que desenvolve

a. O equipamento dispón dun servicio de información telefó-
nica durante tódolo ano para as personas interesadas

b. Existe un folleto ou dossier informativo sobre o equipamento
e os programas que nel se desenvolven, e dito material
está adecuadamente difundido

c. O equipamento está presente en internet mediante unha
páxina web

d. O equipamento aparece en guías, publicacións especiali-
zadas, etc.

e. O equipamento dispón dun video informativo a disposición
dos potenciais usuarios

59. Que os servicios de aloxamiento e manutención
que o equipamento inclúe na súa oferta, sexan apro-
piados aos destinatarios

a. A avaliación realizada polos usuarios indica un grado de
satisfacción axeitado niste aspecto

b. O equipamento prepara os seus menús diarios tendo en
conta as necesidades dunha dieta nutritiva e equilibrada

c. O equipamento dispón de previsións e facilidades para die-
tas con necesidades ou requerimentos especiais

60. Que o equipamento dispoña de sás coa capacidade
necesaria para realizar actividades conxuntas en
grande grupo

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación, se se atende
ás dimensións do espacio e os medios dispoñibles nel

61. Que se dispoña dos medios e recursos necesarios
para reprogramar, avaliar, etc.

a. O proxecto de centro e as programacións recollen a exis-
tencia de periodos de tempo específicos para ditas activi-
dades

b. Existen cambios nos programas, detectables polas dife-
rencias entre os proxectos e a súa execución

62. Que o equipamento dispoña dos recursos huma-
nos necesarios para levar a cabo os programas que
oferta e o resto de esixencias do equipamento
(manteñemento, cociña, limpieza,...)

a. A composición e organización de tarefas dentro do equipo
indica que o equipamento dispón de ditos recursos en re-
lación al número de usuarios

b. A ratio prevista para as distintas actividades indica que o
equipamento dispón dos recursos humanos necesarios

para o desenvolvemento das diferentes tarefas
c. Existe personal específico dentro do equipamento para

desenvolver labores de manteñemento, limpieza, etc.

63. Que todo o personal do equipamento teña unha
actitude amable e cooperativa cos membros do equi-
po e cos usuarios

a. As avaliacións realizadas polos usuarios indican o grao de
satisfacción

64. Que exista unha figura que sirva de referencia para
a solución ou canalización de problemas tanto do
equipo educativo como dos usuarios

a. Existe ista previsión dentro do equipamento, e como tal
está reflexada no Proxecto de Centro, os programas, o or-
ganigrama,...

b. Hai momentos previstos dentro do programa para a comu-
nicación aos usuarios da existencia de dita persona e as
súas funcións

65. Que o equipamento dispoña das medidas de
seguridade axeitadas: sinalización, recomendacións,
valado de zonas potencialmente perigosas, etc.

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación

66. Que o equipamento dispoña alomenos de pólizas
de responsabilidade civil que cubran tódolos riscos
que conleva o programa y, desexablemente, de pó-
lizas de accidentes para tódolos participantes

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación

67. Que o equipamento dispoña dun plan de
emerxencia e evacuación que sexa coñecido por
tódolo equipo do centro, así como plans de evacua-
ción das instalacións

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación
b. Os membros do equipo coñecen a ubicación de hidrantes,

extintores, saídas de emerxencia, etc.

68. Que o equipamento dispoña dun botiquín cos re-
cursos necesarios para atender primeiros auxilios

a. O propio criterio é útil como indicador de avaliación

Moito camiño andado
máis… aínda moito máis
por recorrer

O Seminario realizou, sen ningunha dúbida,
un traballo moi fructífero, xa que deu lugar a
resultados tan relevantes como a Orde de
Creación do Rexistro e o Documento de
Avaliación e Mellora da Calidade Educativa.
E sobre todo, logrou demostrar que o diálo-
go, a negociación e a participación son ins-
trumentos de traballo moi eficaces para
acadar os obxectivos con éxito.
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A experiencia do  Seminario demostrounos
tamén que é un espacio de autoformación
para tódolos participantes no seu
desenvolvemento: a experiencia adquirida no
marco das reunións de traballo, a adquisi-
ción de habilidades de negociación e media-
ción, ou o debate en profundidade sobre te-
mas relacionados co a calidade educativa  foi
moi  enriquecedora.

Máis non se pode afirmar que a existencia
do Seminario resolvera os problemas do sec-
tor. Sentáronse as bases para un futuro
mellor, maís aínda queda moito camiño por
recorrer para que os equipamentos privados
de educación ambiental adquiran, en termos
de calidade, de consideración social e
tamén de rendabilidade económica, o lu-
gar que merecen no panorama educativo da
Comunidade.

Cuestións tan relevantes como a formación
do equipo educativo, a mellora nos progra-
mas ofertados e na difusión dos mesmos, a
diversificación de equipamentos, temáticas
e destinatarios o a implicación real das
administracións ambientais e educativas
como mediadoras entre os usuarios e os
equipamentos son algúns dos temas aínda
pendentes

YOLANDA SAMPEDRO. Os equipamentos privados de EA
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Proxecto da «aldea ecolóxica»
Centro de Desenvolvemento Rural de  Amayuelas de Abajo (Palencia)

Edificio do Albergue

Vista do novo pobo-ecolóxico; ao frente os paneis so-
lares que dan electricidade as casas.

Taller no que se fixeron os adobes para construir o
novo pobo.

Vista parcial das construccións

Municipio Ecolóxico “Centro de Investigación y
Formación de Actividades Económicas y
Sostenibles”
Amayuelas de Abajo (Palencia)
Teléfono: 979-15 41 61
Fax: 979-15 40 22

Para saber máis:
http://www.cdrtcampos.es/amayuelas/
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Actividades de interpretación na Senda de la
Naturaleza Sendas Blancas utilizando algún
dos recursos da senda

Actividade práctica durante o percorrido

Ó remate da
actividade: outra
das funcións do
guía intérprte
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A interpretación ambiental como recurso e a
función do guía-intérprete
Miguel  Angel PINTO CEBRIAN. Guía-intérprete da Senda de la Naturaleza Fuentes Blancas (Burgos)

Cando visitamos un  Lugar de Interese His-
tórico ou un Parque Natural, podemos
atoparnos un guía explicando algún dos as-
pecto do lugar en cuestión.  En moitas
ocasións o único que nos conta iste guía, con
maior ou menor éxito, é unha retahíla de
datos, cifras e conceptos de arte, historia ou
natureza que nos costa entender.  Pero as
veces o guía nos fai sentir o lugar, estamos
a gusto e, cando a visita remata, nin tan
sequera notamos o paso do tempo. Non só
aprendimos algúns datos importantes do lu-
gar, senón que ademais estamos convenci-
dos da súa importancia e decidimos nese
momento facer calquera cousa pola súa con-
servación.

 Se algunha vez tiveches como visitante ista
sensación, horaboa: atopaches un guía in-
térprete. A Interpretación do Patrimonio é
un arte apasionante que serve de axuda para
conserva-lo noso Patrimonio e que se basea
tanto na paixón do guía polo que está con-
tando como nos sentimentos que é capaz
de trasmitir ao seu público. As próximas liñas
tratan de esbozar algunhas cuestións cotiás
para os guías intérpretes.

¿Onde podo atopar un guía
intérprete?

Os itinerarios guiados son o medio natural
onde podemos atopar ao guía intérprete.
Pode tratarse dun Parque Natural ou dun
conxunto arqueolóxico; igrexas ou mosteiros
tamén son bos lugares para buscalos. En
realidade en calquera punto de interese patri-
monial hai posibilidades para atoparnos guías
(salvo se optamos por medios autoguiados;
paneis e outras cousas polo estilo).

Rara vez atópase ao guía só. O máis lóxico
é que apareza acompañado dun grupo de
persoas: os visitantes. E, se nos fixamos con
atención, observaremos que o guía realiza
os seguintes labores con ise grupo de
persoas que se obstinan en seguirlle por
tódalas partes:

• Guiar.
• Organizar.
• Mostrar.
• Informar.
• INTERPRETAR, o que significa preguntar

e respostar, entre outras cousas.

É dicir, que un guía intérprete non é un disco
raiado e realiza un bo número de funcións
que veremos como se desenvolven un pouco
máis adiante, nun apartado específico.

¿Quen é o guía intérprete?

O profesional encargado de guiar ao grupo
de visitantes nun itinerario por un lugar
calquera, xa sexa un monumento ou un Par-
que Natural é o guía Intérprete. No noso
país non está moi claro quen está capacita-
do para exercer ista profesión, habendo di-
versos colectivos profesionais implicados no
tema. A verdade é que a formación en IP da
maior parte dos guías actuais é máis ben po-
bre (salvo honrosas excepcións) e case
sempre producto do traballo diario. Sen en-
trar en polémicas laborais, o guía intérprete
debería ser:

• Un profesional que coñece o seu medio,
as súas técnicas e os seus destinatarios.
É dicir, debe ser capaz de redactar nun in-
forme o que fai e por que, empregando
unha terminoloxía propia da IP.
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• Alguén que se adapta a cada tipo de públi-
co. É capaz de traballar con todo tipo de
visitantes.

• Aplica-los principios da Interpretación.

• Alguén preocupado no seu reciclaxe; ten
que adaptarse ós novos tempos.

• Debe saber cómo e cando empregar outros
medios da IP.

• No seu traballo, ha de ser formal, amable,
creativo e equilibrado (non decantarse por
posturas concretas, conta-lo todo).

• Moitas das veces representa a unha Insti-
tución.

• En España pódese considerar un Educa-
dor Ambiental especialista en Interpreta-
ción.

Por outra banda, o guía intérprete asume o
papel de ponte entre a realidade e o público,
facilitando o achegamento da mesma. Por
ista razón asume unha grande
responsabilidade, máxime cando realmente
interpreta e non só informa...

A continuación imos ver cómo ten que ac-
tuar o guía intérprete cando está a punto de
realiza-lo seu traballo.

A conducta do guía
intérprete

O traballo do guía intérprete non se centra
só durante o tempo que está cos visitantes.
É certo que esa fase do traballo é o plato
forte pero hai un antes e un despois que leva
seu tempo, e que poucas veces se recoñece
incluso como parte do traballo, alo menos
por aquelas persoas que non teñen nin idea
do que significa a IP. Imos ir describindo cada
unha distas fases.

Antes do percorrido...

Un guía adicado á Interpretación que sexa
un profesional, antes de que cheguen os vi-
sitantes emprega alomenos unha hora ou
algo máis en:

• Realiza-lo percorrido para facer
comprobacións de:

- Estado do terreno.

- Posibles deterioros.

- Localización da fauna u outras cousas
que sexan úteis na visita posterior.

- «Evocación de guía»: Con ista expresión
plantexo unha sensación que moitos
guías sinten antes de empezar a traballar
cos visitantes. Vaise fraguando a
mensaxe co que se observa ese día e
predisponte á recepción dos visitantes.
É algo así como un quecemento de mo-
tores.

• Acudir ao lugar de partida faga o tempo
que faga, sobre todo se as visitas non son
concertadas. O mesmo non aparece
ninguén un día que diluvia, pero a nosa
obriga é estar alí por se veñen os visitan-
tes.

• Estar 15 minutos antes da hora de inicio
fixada. Nunca temos que chegar tarde.

• Segundo vai chegando a xente, charlar
informalmente. Coa práctica estaremos
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facendo un sondeo dos visitantes, tanto do
nivel de coñecementos que teñen sobre o
tema do itinerario como das súas expecta-
tivas e intereses na visita.

• Á hora prevista, empezar a introducción.
Esta é moi importante e, debe constar, alo
menos de:

- Unha presentación do guía (Boas tardes.
Chámome Xan e son o  guía que lles vai
acompañar...).

- Explicar qué se vai facer e cando se re-
gresa, a duración do paseo; en fin, de que
vai o rollo.

- No seu caso, explicar e xustifica-las nor-
mas que haxa. (Como iste lugar é visita-
do por 30.000 persoas cada ano, pensen
o que poderían ver Vds. se se permitira
coller flores...)

- Comentar que esperas, como guía, diste
encontro. (Espero que pasen un rato
agradable e cheguen a coñecer un pouco
máis a vida dos homes prehistóricos)

- No tempo da introducción (uns 5 minu-
tos) damos un tempo de espera para re-
zagados.

- Preve-los imprevistos o máis que poda-
mos e.. ¡Sorte no paseo!

Durante o percorrido...

Nista fase, xa co grupo de visitantes, o guía
intérprete ha de ter en conta dous aspectos
moi diferentes. Por unha banda está o refe-
rido á conducción do grupo e, pola outra,
todo o relacionado coa comunicación.
Ambo los dous aspectos son importantes e
hai que atende-los simultáneamente.

Na conducción do grupo hai que ter en
conta que:

• Hai que ir sempre diante.

• Débese respeta-lo percorrido, pero hai que
ser flexible se o caso o require (chove, apa-
rece algo moi importante e de interese nas
proximidades,...).

• Hai que establecer un paso e un ritmo
axeitado ó grupo: nin moi rápido nin dema-
siado lento. Unha boa referencia son os
máis lentos (nenos e vellos).

• Conxuga-las paradas co movemento. Nin
moi parados nin todo o rato en movemento.

• Controla-lo tempo. É dicir, temos que levar
un reloxo e axustarse ós tempos previs-
tos.

• O sol ten que dar sempre nos ollos do guía
(non ao revés).

• Cando estas explicando, non hai que ter a
ninguén detrás. Fronte ao guía ou na me-
dia lúa son posicións correctas do grupo
con relación ao guía.

• Evitar calquera risco innecesario, aínda que
se consigan efectos interesantes.

MIGUEL ANGEL PINTO. A Interpretación ambiental como recurso

¿Que é un guía intérprete? ás costas da catedral de
Burgos
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• Sempre, e nada máis empezar, medi-lo
volume do grupo e coloca-los no espacio
dispoñible. O ideal é traballar con grupos
dunhas 15 personas para lograr IP de
calidade, pero na realidade nos atopamos
situacións moi diferentes...

No que se refiere á comunicación cos visi-
tantes debemos contemplar que:

• Temos que establece-lo tema con
claridade, en forma coloquial. ( Se imos
percorrer un bosque húmido, que ninguén
dubide se está nun trigal ou nun
“casenón”...).

• Segundo a composición do grupo, entre-
ga-la mensaxe en diferentes niveis.

• Procurar non empregar os termos técnicos
e se non queda máis remedio, explica-los
antes.

• Ir do familiar ao descoñecido. Partir de
coñecementos previos dos visitantes para
ir, pouco a pouco, construíndo outros.

• Non falar do que non se ve ou nunca verán
os visitantes; crea falsas expectativas.

• Usar analoxía e exemplos pertinentes.

• Intentar que a xente participe, tanto men-
talmente como activamente, alomenos
empregando os seus sentidos.

• Pronunciar ben, alto, claro. Vocalizando
pero sen ir nin moi rápido nin moi despa-
cio. Fuxir dos equipos de megafonía.

• Repeti-los comentarios importantes,
axudan a recordar.

• Nas paradas, non falar con ninguén ata que
estéa todo o grupo. Entón, empezar a ex-
plicar a todos.

• Cando vamos en movemento, conversar
co máis próximo.

• Atender sempre a todos por igual.

• Empregar os imprevistos.

• Non ter medo ao «non sei». Xa haberá
tempo de soluciona-los.

• Ser receptivo ás preguntas e resposta-las.

• Empregar as preguntas e respostas.
Grande parte do traballo en interpretación
basease niste aspecto e merece unha am-
pliación. O guía, cando ten o seu grupo,
en primeiro lugar ten que estructura-lo,
tanto físicamente como na súa mente. Nor-
malmente se nos 5 primeiros minutos de
unha visita non se consigue unha boa cap-
tación da atención do grupo, é máis que
probable que o resto da visita sexa fría, non
funcione de todo.

Unha vez que temos o grupo en disposi-
ción de visita, é dicir, no itinerario e con
uns niveis de atención aceptables,
poderemos empregar as preguntas do
guía ó público. Estas son acumulativas
e dos seguintes tipos, que empregaremos
segundo a orde que se presenta:

• Preguntas de recordar: Se refiren ao pa-
sado e nos permiten coñecer o que sabe o
visitante, ao tempo que poden trasmitir re-
levancia. (¿Se recordan dos cabezolos que
pescaban de pequenos?)

• Preguntas analíticas: Plantexanse no
tempo presente. (¿Viron como se colocan
as distintas plantas acuáticas nista char-
ca?)

• Preguntas do nivel profundo: Estas fan pen-
sar e é unha provocación. (¿Que pasaría
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coos animais da charca se se queimaran
todo os xuncos?)

Agora respostan os visitantes e tamén pre-
guntan ao guía, que debe de actuar da
seguinte forma ante ista situación:

• Hai que aceptar ista situación; daremos
confianza ao visitante e así participará máis
e poderá iniciar a sús propia interpretación.

• Empregar o silencio: As veces conven ca-
lar e, controlando un pouco, iníciase unha
serie de preguntas e respostas entre o gru-
po. Ista situación é ideal ben levada.

• Podemos pedir máis información ao visitan-
te para clarifica-lo que nos conta a todos,

• Ao final, temos que facilitar máis informa-
ción para ampliar o dito polos visitantes so-
bre un asunto concreto con diversos
materiais, non só co que contemos. Se, por
exemplo, se estivo falando sobre un
paxaro, que se vexa nunha guía de aves é
interesante niste sentido.

Na parada final do percorrido...

Ao remate do percorrido o guía debe pre-
ocuparse de:

• Que a xente saiba que xa rematou a
actividade.

• Non hai que desaparecer de golpe.

• Dar unha opción ás derradeiras preguntas
do público.

• Preguntar ao público sobre qué tal lle
pareceu a actividade e outras cousas polo
estilo, pero sen que se note demasiado que
estamos avaliando.

• Da-las gracias en nome propio  e da Insti-
tución á que representamos.

A avaliación ou valoración da
actuación do guía no itinerario…

Cando remata a visita débese proceder a
unha valoración pola parte do guía dos
seguintes puntos:

• Asimilación da mensaxe por parte do
público. É dicir, ¿realmente os visitantes
se enteraron da importancia do lugar?

• O grao de participación e disfrute. ¿Os
visitantes se aburriron? ¿Pareceulles
longo? e outras preguntas polo estilo.

• A actuación do guía. Se ben é interesan-
te a autovaloración, esta non deixa de ser
subxectiva. É moi positivo que, cada certo
tempo, outro guía ou profesional da inter-
pretación nos valore e faga comentarios
(tanto positivos como negativos) sobre a
nosa actuación.

• Os impactos no percorrido. ¿Seguen no
seu lugar as flores? ¿Debemos modifica-
lo percorrido para evita-la erosión que pro-
ducen as pegadas? ¿Hai que reforzar un
socalco?

Istas valoracións e reflexións vannos server
para:

• Dar resposta aos “non sei” que xurdiran

• Subsanar fallos.

• Obter unha mellor estructura tanto do iti-
nerario  como da mensaxe.

MIGUEL ANGEL PINTO. A Interpretación ambiental como recurso
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Nota final sobre os
itinerarios guiados

Anthony (1977) fai unha análise profunda so-
bre os itinerarios guiados e chega ás
seguintes conclusións.

As ventaxes disa forma de realizar interpre-
tación son:

• Se adaptan ao clima, acontecementos im-
previstos e o tamaño dos grupos.

• O programa (contidos, percorrido, horarios)
pódense modificar con escasos custes
angadidos.

• O nivel da interpretación se adapta a dife-
rentes usuarios.

• O visitante é atendido polo guía nas súas
necesidades, dúbidas e inquedanzas.

• A calidade da mensaxe é alta.

• Require un custe material relativamente
baixo.

Os inconvintes que atopa son:

• A calidade depende da habilidade e
coñecementos do guía.

• Poden ser moi caros se se planifica mal o
uso do personal.

• A actividade ten que realizarse cun núme-
ro reducido de persoas. Para unha calidad
máxima, grupos de 10 e un máximo de 20.
Téngase en conta que nos referimos a adul-
tos con nenos.

A pesares disto, a figura do guía intérprete
segue sendo considerada por tódolos espe-
cialistas en IP como a mellor forma de facer
chegar unha mensaxe de conservación re-
ferido a unha área natural ou de interese his-
tórico.

Non só trasmite información; trasmite a súa
paixón polo lugar e iso contribúe de forma
decisiva a que a xente tome interese e se
motive no coñecemento e conservación do
noso Patrimonio.

Fontes:

• H.Ham, Sam. Interpretación Ambiental.
Una Guía práctica para gente con grandes
ideas y presupuestos pequeños. North
American Press,1992.

• Morales Miranda, Jorge.  Guía práctica para
la Interpretación del Patrimonio. El arte de
acercar el legado natural y cultural al pú-
blico visitante. Junta de Andalucía e
Tragsa, 1998

• Morales Miranda, Jorge. Una lección de
Don Aldrige. Artigo do Boletín de Interpre-
tación (AIP-España) nº 1, Xuño 1999.

• Pinto Cebrián, Miguel Angel. ¿Acaso los
guías somos un disco rallado? Artigo do
Boletín de Interpretación (AIP-España) nº
2, Decembro 1999.

• Tliden, Freeman. 1957. Interpreting Our
heritage. The University of North Carolina
Press, Chapel Hill.

Actividade de interpretación na Senda da Natureza
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Proxecto educativo do pobo-escola
Felix MARTINEZ MOÑUX. Cooperativa «del Río» (Abioncillo de Catalañazor-Soria)

Edificio no que está o albergue Edificio da cociña e do comedor

Interior da Biblioteca e do taller de xornalismo

Sa de usos múltiples

Abioncillo de Calatañazor
42 194 Soria
Tel.: 975 18 32 60
Fax: 975 18 32 60
Móbil: 669 42 69 50
correo:coopabion@escuela-abioncillo.com

Para saber máis:
http://wise3.worldonline.es/~wbiz101748-w1/

No ano 1983 un grupo de profesores de BUP
e EXB motivados polo desexo práctico de
innovación pedagóxica, e vendo a
posibilidade de utilizar multitude de recursos
que o medio natural, cultural e histórico
dunha pequena aldea soriana
semiabandonada, Abioncillo de Calatañazor,
proporcionábanos, comenzamos a transfor-
marlo coas nosas mans, medios e inxenio
nun Pobo Escola. Foron sete anos moi in-
tensos: catro deles reconvertidos en
albaneis, transportistas, economistas, inves-
tigadores, creadores, etc. e os tres últimos
anos dando clases a milleiros de estudantes
e profesores de varias nacionalidades.
(resumo do artigo “Abioncillo, pueblo escuela” de
A Tejedor Jimenez, en Revista Universitaria de
Formación del profesorado, nº 7; http://
w w w . a u f o p . o r g / p u b l i c a /
resumen.asp?pid=7&docid=181)
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A educación ambiental como recurso para a
conservación de espacios naturais
Olga CONDE CAMPOS. Técnica de Educación Ambiental do Concellode Zaragoza

Tomando o tren para ir ó Galacho

Introducción

A protección dos espacios naturais xurde
como necesidade de salvagardar os valores
de certos espacios que polo seu carácter
único e a súa fraxilidade necesitan dunha
xestión especifica.

Na actualidade é difícil atopar en países
desenvolvidos espacios que no teñan tido a
influencia do ser humán. Os cultivos, as
infraestructuras, a crecente urbanización, a
frecontación das poboacións urbáns en bus-
ca de esparcemento. Todas istas perturba-
cións fixeron que xeralmente, baixo a pre-
sión das asociacións ecoloxistas e de certos
núcleos de científicos, foran xurdindo dife-
rentes normativas e regulacións con miras a
conseguir unha maior protección distos es-
pacios naturais.

Sen embargo a declaración dun espacio na-
tural protexido non é suficiente, necesítase
ademais.

• dotar aos espacios naturais protexidos dun
plan de xestión axeitado ás súas caracte-
rísticas.

• proveelo de recursos económicos necesa-
rios para acadar os obxectivos plantexados
no mesmo, é dicir dotarlle dun compromi-
so orzamentario de carácter plurianual que
garanta a súa plena execución.

• dotarlle dun programa de información-co-
municación-educación xa que mesmo as
diferentes medidas específicas de protec-
ción que se realicen serán insuficientes se
non se conta coa sensibilización, predis-
posición e colaboración dos propios habi-
tantes da zona e dos visitantes.

¿ Que educación ambiental
para os espacios naturais?

Na actualidad e despois de máis de 25 anos
de Educación Ambiental, no noso país ten-
se desenvolvido unha reflexión crítica sobre
algúns aspectos entre os que cabe mencio-
nar:

• A maioría dos espacios naturais son recep-
tores de escolares que proceden da súa
propia comunidade ou dun territorio máis
amplo, aínda que paradóxicamente, as ve-
ces non participa a poboación escolar máis
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próxima dos propios núcleos rurales don-
de se ubica o espacio natural.

• Na actualidade, prácticamente tódolos es-
pacios naturais protexidos contan dentro
do chamado “uso público” con Centros de
Visitantes que, como o seu nome indica,
reciben a visitantes de fin de semana co
obxectivo máis ben recreativo turístico.

• Tanto os programas de Educación Ambien-
tal coa poboación escolar como coa
poboación de fins de semana céntranse
dunha forma importante nunha lectura do
medio máis o menos mecánica, con algúns
alicentes lúdicos e recreativos. Fálase do
medio, da súa flora e fauna, dos seus va-
lores, pero como xa foi recoñecido no é moi
frecuente, capacitar para que poidan ser
persoas críticas, que saiban analizar os
problemas, as súas consecuencias e a ne-
cesidad de actuar individual e colectiva-
mente na resolución dos mesmos. É dicir
para facelos cidadáns capaces de decidir,
con liberdade e responsabilidade sobre
asuntos públicos.

• Se ben hai moitos documentos
internacionais que coinciden en atribuir un
importante papel ás poboacións locais no
desenvolvemento de Proxectos que impli-
quen a un Espacio Natural, a realidade é
que na maioría dos Programas de Educa-
ción Ambiental nos espacios naturais, a
poboación local segue a ser a última en
enterarse dos proxectos e en ser destina-
taria dos programas. Todo iso contribúe a
que sigan sendo frecuentes os conflictos

en col á declaración, planificación e xestión
dos Espacios Naturais Protexidos.

• No caso de que se teña en conta ás
poboacións locais, os programas
desenvolvidos soen polo xeral ir
encamiñados ben na compensación eco-
nómica en concepto de danos a cultivos,
gandería etc. ou programas de educación
ambiental semellantes aos dirixidos ao res-
to do público. Cando o importante sería
dotarlles dunha formación que lles permita
acadar a capacidade para participar na
xestión sostible do territorio así como a
aprendizaxe no diálogo, no consenso e na
toma de decisións.

Á hora de contestar á pregunta ¿que educa-
ción para os espacios naturais? o primeiro
que debemos plantexarnos é qué obxectivos
perseguimos.

Non fai tanto tempo se consideraba entre
algúns sectores que os espacios naturais de-
bían ser santuarios protexidos aos que no
accederan as personas, a excepción do
mundo científico e algúns naturalistas
privilexiados. Hoxe en día, este termo
cambiou e se admite que é necesario facer
compatible a conservación, co disfrute e o
desenvolvemento socioeconómico das zo-
nas. É dicir, búscase:

- un beneficio para o espacio
- un beneficio para as persoas que

viven no seu contorno o que o visitan.

Máis na práctica, se ben existen experien-
cias interesantes con diferentes sectores de
poboación que teñen que ver co espacio,
aínda predomina o escolar e a ensinanza
sobre o medio, unido na actualidade o au-
mento das actividades de “deporte e aven-
tura” que en máis dunha ocasión tamén es-
tán englobadas dentro da chamada Educa-
ción Ambiental.
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Unha experiencia práctica
sobre a que reflexionar: a
educación ambiental no
Galacho de Juslibol

O Galacho de Juslibol, antiguo meandro
abandoado do río Ebro, atópase no termo
municipal de Zaragoza, entre os barrios
rurais de Juslibol, Monzalbarba e Alfocea, a
escasos 5 Km do centro da cidade.
Formouse trala maior inundación diste sé-
culo cando en 1961 o Ebro levaba
4.130 m3/seg. de caudal (16 veces máis do
seu caudal medio), é o último dos Galachos
formados polo Ebro e quizais o último, polo
que é unha autentica testemuña do que
noutro tempo foi a dinámica do río. Por outra
banda, atópase na confluencia de varios
ecosistemas: a zona húmida do Galacho, o
escarpe de iesos e a zona esteparia, situa-
da sobre o escarpe, o que confire a iste es-
pacio unha grande singularidade.

Aos valores ecolóxicos súmanse os valores
históricos como son o Poboado Ibero (S. IV
a.C.) e o Castelo de Miranda (S. XI e XII) así
como aspectos antropolóxicos dos tres ba-
rrios rurais que o rodean.

En definitiva, o singular valor diste enclave
con diversidade de ambientes, unido as súas
manifestacións históricas e antropolóxicas o
configuran como un espacio de extraordina-
rio interese científico e pedagóxico, un dos

poucos lugares que exemplifican a combi-
nación da dimensión natural coa acción hu-
mana. Todos istos factores fixeron que en
1990 fora incluido dentro dos Proxectos MaB
“Home e Biosfera” da UNESCO.

A evolución dos Proxectos
de Educación Ambiental no
Galacho de Juslibol e o seu
contorno

Como en moitos dos espacios naturais, na
protección diste espacio natural intervén de
forma importante a actividade desenvolvida
polo movemento ecoloxista-naturalista da
cidade e dalgúns representantes da
Universidade que xa en 1989 crearon a Aso-
ciación Amigos do Galacho. Tras numero-
sas accións reivindicativas o Concello de Za-
ragoza foi realizando diferentes medidas tan-
to de mercar terreos (na actualidade 110 hec-
táreas de propiedade municipal), de estudos
que avalasen a importancia da zona e de pro-
tección, a través dunha Ordenanza Munici-
pal de protección e xestión aprobada en 1991
e que establece unha zonificación do espa-
cio. En 1994 constitúese a “Comisión de Pro-
tección do Galacho de Juslibol” con repre-
sentación de diferentes axentes sociais.

OLGA CONDE. A educación ambiental como recurso para a conservación
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Problemática
medioambiental

A proximidade do Galacho de Juslibol a Za-
ragoza, cidade de 600.000 habitantes e po-
bre en lugares de esparcemento e recreo na
natureza, constitúe  ao mesmo tempo que
un valor, unha ameaza potencial para a súa
conservación. As diversas medidas especí-
ficas de protección establecen un marco nor-
mativo que zonifica e regula a presencia e
as actividades do ser humán na zona. Pero
iso é insuficiente se non se conta coa sensi-
bilización, predisposición e participación real
de tódolos sectores implicados de forma que
o Galacho de Juslibol, como espacio natural
e cultural, poda convertirse nun lugar
exemplificante onde facer realidade a con-
servación co desenvolvemento sostible das
poboacións rurais próximas e un lugar de
encontro dos cidadáns coa natureza.

Como na maioría dos espacios naturais no
inicio (1987) se empezan a desenvolver Pro-
gramas de Educación Ambiental cos Cen-
tros Escolares, en forma de itinerarios na
natureza, programas que foron evolucionan-
do co tempo e que na actualidade abranguen
dende 3º de Infantil a tódolos niveis educati-
vos.

Con posterioridade inícianse os programas
dirixidos aos visitantes habituais de fin de
semán e festivos e dende 1994 se empren-
de un Programa Educativo coa poboación
dos barrios rurais que rodean ao Galacho:
Juslibol, Monzalbarba e Alfocea.

O Proxecto Life: Un
proxecto para ensaiar e
avanzar en metodoloxías de
participación

Con data 18-12-1998, a Comisión Europea
aprobou un Programa Life para o Galacho
de Juslibol e o seu contorno que tiña como
eixo central que o Plano Especial que había
que aprobar para a zona, fixérase ensaiando
metodoloxías que dinamizaran a participa-
ción de tódolos sectores implicados,
estratexias na que os cidadáns se sentiran
realmente protagonistas.

Partíamos das seguintes consideracións:

• Dende o V Programa de Medio Ambiente
da Unión Europea «Hacia un desarrollo
sostenible» e de acordo co principio de
responsabilidade compartida, a participa-
ción da poboación na toma de decisións
contitúese nun requisito indispensable para
a consecución dun modelo de
desenvolvemento sostible.

• Está probado que os procedementos de in-
formación pública, vía de participación máis
extendida á hora de organizar a participa-
ción cara a aprobación dun Plano Espe-
cial, pasan habitualmente desapercibidos
para unha grande parte da poboación, que
non le os Boletíns Oficiais e que ademais
lle resulta complexo traducir a información
que alí ven plasmada. Son polo tanto

Interior e exterior do Centro de Visitantes
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procedementos necesarios pero insuficien-
tes para garantir unha participación real dos
diferentes sectores implicados.

O Proxecto Life que se desenvolveu, parte do
convencemento de que a xestión ambiental
dun territorio comporta intrínsecamente edu-
cación, xa que implica tanto a xestión directa
do territorio, como a xestión do medio humán.
Intentouse, polo tanto, lograr un doble
obxectivo: o máximo beneficio para o espacio
e o máximo beneficio para as persoas.

Neste sentido, o Programa de Educación
Ambiental que foi desenvolvido constitúe
unha proposta de participación entre tódolos
colectivos sociais, económicos e administra-
tivos con influencia no Galacho de Juslibol e
o seu contorno. O seu obxectivo final foi fo-
mentar o coñecemento e a sensibilización
dos habitantes dos barrios rurais próximos e
da poboación de Zaragoza para conseguir
unha participación efectiva na planificación,
ordenación e xestión que permita un
desenvolvemento sostible da zona e unha
axeitada conservación dos valores naturais
e culturais.

En definitiva o obxectivo fundamental foi des-
envolver experiencias anovadoras de parti-
cipación que serviran de demostración de
que a resolución de conflictos pode darse a
través do dialogo e o consenso.

 Destinatarios e liñas de
actuación

En consonancia cos obxectivos propostos e
os diferentes tipos de destinatarios, o pro-
grama estructúrase en cinco liñas de actua-
ción complementarias:

• Información
• Comunicación social
• Participación
• Educación- Formación
• Difusión

Tendo en conta que nun espacio natural
periurbano tódolas personas vinculadas  ó

territorio, tanto as que viven nel como as que
o visitan, debían ser obxecto do noso pro-
grama, os destinatarios foron tódolos secto-
res que dunha forma ou doutra participaban
do Galacho de Juslibol:

• Poboación local máis próxima: barrios
rurais de Alfocea, Monzalbarba e Juslibol.

• Centros escolares
• Poboación xeral de Zaragoza
• Visitantes habituais
• Profesionais que realizan o seu labor no

campo da educación ambiental.

Polo tanto o actual procecto LIFE persegue
o seguinte:

• Profundizar no traballo realizado ata a data,
abordando un aspecto máis complexo
como foi o de implicar a tódolos sectores
de poboación, con diferentes intereses, na
toma de decisións en torno ó deseño dun
Plano Especial para o espacio.

• Nun espacio natural como iste, tódolas
personas vinculadas ao territorio, tanto as
que viven nel como as que o visitan, de-
bían ser obxecto do noso Programa. Hai
que ter en conta que as distintas persoas
e grupos sociais implicados teñen unha re-
lación distinta co medio e era necesario
prever a maneira axeitada, de que en cada
caso, poideran redescubrir ese contorno a
partir dos propios esquemas culturais de
cada colectivo.

• Non se trataba só de que a poboación
coñecera as propostas do Plano Especial,
senón tamén de capacita-los para analiza-
los conflictos e buscar solucións ós
mesmos.

Participar na búsqueda de solucións colec-
tivas supón polo tanto entrar nun proceso
de encontro con outras persoas con
visións, necesidades e intereses distintos
aos propios. Un xogo complexo cunhas de-
terminadas regras: A disposición a escoitar,
a actitude de respeto e unha capacidade de
xenerosidade na negociación que permitira
achegar posicións distantes. Iste era e segue
a ser o obxectivo perseguido.

OLGA CONDE. A educación ambiental como recurso para a conservación
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Algunhas das metodoloxías
empregadas:

Información

A información é o primeiro paso de todo o
proceso participativo, difícilmente pódese
participar se non se conta coa información.
Niste senso, no proxecto en torno ó Galacho
de Juslibol se seleccionaron os instrumen-
tos seguintes:

• Un xornal: 5000 exemplares. O correo do
Galacho: Un xornal para saber máis sobre
o Galacho de Juslibol e o seu contorno.

• Un dossier: 2000 exemplares. O Galacho
de Juslibol e o seu contorno: espacio de
participación.

• Un folleto informativo: 10.000
exemplares. Explícase o proxecto e
inclúese unha folla de solicitude de infor-
mación e recepción de suxestións.

• Página Web municipal: www.ayto-
zaragoza.es. A través da que se expoñen
tódolas propostas do Plano Especial con
planos incluidos e dende onde a poboación
pode solicitar información ou realizar
suxestións.

• Heraldo de Aragón: Unha doble páxina
publicada o 30-01-2000 explicando o
Proxecto e realizando un cuestionario para
poder aportar as súas opinións así como
os seus datos para recibir máis informa-
ción sobre o Proxecto. Durante tres domin-
gos consecutivos foron saíndo cuestiona-
rios sobre diferentes aspectos da proposta
do Plano Especial. Que eran remitidos pola
poboación.

• El Periódico de Aragón: 23.000
exemplares. Un suplemento especial que
se reparte co xornal o día 5 de Juño de
2000, día mundial do Medio Ambiente, per-
mite que a través de traballos, contos, poe-
sías e debuxos, os escolares da cidade dan
a coñecer á cidade, a súa percepción do
Galacho de Juslibol e do seu contorno.

• Unha exposición: A disposición dos gru-
pos ca solicitasen.

• Revistas locais dos barrios rurais: é im-
portante utilizar os medios locais de difu-
sión para difundi-la información.

• Comunicación social: Se ben a informa-
ción é importante, é insuficiente. A Comu-
nicación pretende que haxa interacción en-
tre o que informa e o que recibe a informa-
ción. Hai que ter en conta que moitas ve-
ces a información escrita non é sempre en-
tendida polas personas, a comunicación
permite aclarar dudas, poñerse en lugar do
destinatario, interaccionar coa poboación.

Niste proxecto utilizáronse os seguintes ins-
trumentos:

• Charlas-debate: En Xuntas de Distrito,
Asociacións de Veciños, Alcaldías de Ba-
rrios Rurais, Centros Escolares e outros co-
lectivos que o solicitaran.

• Reunións por sectores de poboación xa
que no todo o mundo ten os mesmos
intereses: Mulleres, Terceira idade,
Xóvenes, Agricultores, Profesorado.

• Coloquios familiares: conversas
informais realizadas coa poboación de ba-
rrios rurais.

• Grupos de discusión: Con diferentes sec-
tores e fundamentalmente coa poboación
local dos barrios rurais.

• Entrevistas estructuradas: Con persoas
concretas que interesaba recolle-las súas
opinións e percepcións.

• Visitas comentadas sobre o terreo: Con
profesorado, asociacións, poboación local
e colectivos que o solicitasen.
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• Comisión de Participación do Galacho de
Juslibol e o seu contorno: como órgao de
participación legalmente constituido.

Algunhas modalidades de
recolle-las opinións da
poboación

Cuestionarios: abertos e pechados

- Cuestionarios que proporcionaron dende a
prensa local (Heraldo de Aragón), nas fi-
chas que se adxuntaban co programa e en
torno ás exposicións.

Aportacións nas diferentes
modalidades de reunións, charlas e
visitas sobre o terreo

- Trala información recibida, a poboación
aportou individual ou colectivamente, ver-
bal ou por escrito, as súas propostas ou
suxerencias.

Exposicións realizadas por escolares

• A través das mesmas expresaron a súa
percepción do espacio e as súas propostas

Pleno municipal con escolares

• Coincidindo co día 5 de xuño, Día Mundial
do Medio Ambiente, diferentes cursos esco-
lares deron a coñecer á cidade sus opinións
sobre el Galacho que visitaron.

Periódico distribuido na cidade

• 25.000 exemplares: debuxos, poesías e
relatos permitiron recoller a percepción da
poboación escolar.

• Heraldo de Aragón:  a través de cuestio-
narios onde se recollían as propostas do
Plan Especial e podían contestar remitindo
as súas opinións.

• Exposición do Plan Especial: dúas
exposicións, unha fixa e outra itinerante

recorreron diferentes lugares da cidade e
dous barrios cun buzón de suxestións que
permitiu recoller as opinións e propostas
da poboación.

Dinamizala participación

Hoxe en día non temos unha cultura da par-
ticipación, nin dentro do funcionamento da
Administración (que ten medo a que a
poboación participe), nin entre a ciudadanía
(que desconfía de que o seu esforzo poda
servir de algo), de aí que favorecer a partici-
pación é complexo e como dixemos antes
hai que consideralo como un proceso no que
non só hai que pedir que a poboación parti-
cipe senón facilitar, animar e proporcionar
formas sinxelas que faciliten a implica-
ción. É por iso que se ben existe un órgao
legal constituido, a Comisión  de Participa-
ción, ista constitúe unha participación par-
cial xa que na maioría das ocasións non leva
detrás unha implicación e debate da
poboación. Niste Proxecto quíxose favore-
cer o debate e implicación do maior número
de persoas a través de:

- Difundir información clara e accesible so-
bre o Plan Especial do Galacho e o seu
contorno.

- Crear grupos de debate segundo os dife-
rentes sectores.

- Posibilitar cauces para diferentes formas e
graos de participación.

- Xerar procesos que permitan a implicación
personal.

Niste senso exponse a continuación as liñas
de acción desenvolvidas nalgúns dos secto-
res de destinatarios plantexados.

Proceso de participación nos barrios rurais
de Juslibol, Monzalbarba e Alfocea.

Achegarse á poboación local e descubrir os
seus intereses e preocupacións

A inexistencia dunha cultura de participación
fai que en moitas ocasións un grande núme-
ro de persoas da poboación local, máis próxi-
ma ao espacio natural, non se sintan impli-

OLGA CONDE. A educación ambiental como recurso para a conservación
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cadas á hora de opinar sobre o espacio na-
tural e o seu contorno. Non todo o mundo
ten os mesmos intereses, as propostas de
ordenación dun territorio non afectan da
mesma forma aos que viven na zona que aos
que ademais son propietarios do solo (vivan
ou non nise territorio). Por outra banda, existe
unha traxectoria onde a poboación no foi ha-
bitualmente tida en conta á hora da toma de
decisións na planificación do territorio, o que
leva consigo unha falla de credibilidade en
que o seu esforzo en participar poda servir
para algo. Descubrir polo tanto as
preocupacións da poboación, é un traballo
que debe facerse sobre o terreo, falando coa
xente nos seus lugares de reunión pero
tamén organizando actividades coa implica-
ción da poboación, nos seus propios núcleos
rurais, nos seus espacios cotiás.

Niste senso, ao longo diste Programa fóronse
desenvolvéndose algunhas actividades
nistos núcleos rurais: recuperación de
pequenos espacios, visitas sobre o terreo,
exposicións etc. O que quero facer constar
con istos exemplos, non é só a actividade
en si, senón algunhas metodoloxías utiliza-
das para facilitar diferentes graos de partici-
pación, disa poboación que no é a organiza-
da en asociacións, pero que é fundamental
para crear un sentido de preocupación polo
seu contorno, de valoración do mesmo e de
confianza en que todo o mundo ten algo va-
lioso que aportar. O interese que ten ista
metodoloxía é que permite a implicación dun
número maior de poboación da que acude
habitualmente ás reunións e a través da que
se favorece poder recoller as vivencias,
motivacións e preocupacións da poboación.

Algunhas das actuacións
realizadas

1. Traducción das propostas sobre
o terreo.

É importante realizar visitas sobre o terreo
xa que iso permite traducir in situ aquelas
explicacións que ás veces non son entendi-

das a través dos planos e documentos es-
critos. Por outra banda, tamén hai que ter en
conta que na actualidade é moi pouca a
poboación que acude a convocatorias de
asambleas ou reunións e que é necesario
buscar métodos alternativos e creativos que
permitan explicar as propostas ó conxunto
da poboación. Niste caso a utilización dun
tren turístico “El Carrizal” serviu para que ás
convocatorias de explicación sobre o terreo
acudira moita máis xente e que no mesmo
recorrido fóranse recollendo as súas
suxestións.

2. Exposicións sobre elementos de
interese da zona realizadas coa
participación da poboación.

Nos diferentes barrios rurais realizamos
exposicións sobre diferentes centros de in-
terese para a poboación: a agricultura, a vida
arredor do río, a vida nas covas (hábitat na-
tural aínda na actualidade), etc. O importan-
te distas exposicións, non é o resultado final
senón o proceso. A poboación do barrio apor-
ta os seus recordos, fotos e os utiles que ten
na casa (vasixas, palanganas, «pozales»,
ferramentas agrícolas.). Todo iso fai que
moitas persoas que non participan nunca en
reunións, sexan protagonistas no seu barrio.
No proceso intercámbianse opinións,
preocupacións, e nos permite descubrir ós
intereses e percepcións da poboación. Ista
metodoloxía facilita a comunicación con
moita máis xente e permite que a poboación
sinta que se valora a súa historia e as súas
formas de vida.

3. Mellora de determinados
espacios coa implicación dos
veciños e veciñas

Outro aspecto interesante é a implicación da
poboación en accións de mellora do contor-
no.

No barrio de Alfocea recupérase o mirador
da «Era de la Torre», un mirador que para a
poboación do barrio ten interese. Dende o
Servicio de Medio Ambiente lévanse a cabo
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algunhas actuacións de mellora que se com-
pletan coa realización dunha rocalla de plan-
tas esteparias e na plantación participa a
poboación. Colócanse unhas táboas cos
nomes das prantas que serven para que a
poboación explique os seus usos que noutro
tempo se daban na zona. Istas actividades
implican a un número maior de poboación,
veciños e veciñas que quizais non participan
noutro tipo de reunións pero que en istas ac-
tividades se lles fai ver que se que teñen algo
que aportar, que o seu coñecemento é im-
portante e dista forma vanse vinculando ó
Proxecto.

Cafés concerto ou actividades infantís xunto
á ribeira do Ebro en Monzalbarba, prepara-
das cos colectivos sociais e persoas intere-
sadas, permiten o achegamento a istos es-
pacios, noutro tempo utilizados pola
poboación e hoxe caídos no olvido. É unha
forma de ir creando lazos afectivos co Ebro
e as súas ribeiras.

Programas de Participación
coa poboación de Zaragoza

A participación coa poboación de Zaragoza
estableceuse tendo en conta os seguintes
grupos de destinatarios:

- Poboación escolar e profesorado
- Visitantes de fin de semana e festivos no

Galacho
- Visitas cos grupos organizados de

poboación adulta
- Xuventude (a través dos Centros de Tempo

libre e das Casas de Xuventude)
- Xuntas de Distrito, como espacios de infor-

mación ós barrios
- Federación de Asociacións de Barrios
- Colectivos culturais, deportivos, etc.
- Persoas individuais que solicitaron partici-

par e estar informados.

Poboación escolar

Consideramos que a poboación escolar
tamén tiña algo que aportar con respecto a

iste Proxecto, dado que é un dos sectores
da cidade que máis visitan iste espacio como
recurso educativo. Niste era necesario esta-
blecer formas de participación a diferentes
niveis: co profesorado, cos escolares e coas
familias dos nenos que visitan o espacio.

Algunhas das actuacións realizadas foron as
seguintes:

- Co profesorado.

Curso para o profesorado ao inicio do
Proxecto “Plan Especial do Galacho de
Juslibol: Un proxecto europeo de orde-
nación do territorio e participación da
poboación”. En colaboración co departa-
mento de Educación e Cultura da Deputación
Xeral de Aragón. Setembro 1999.  Ao longo
do mesmo visítanse tanto o Galacho como
os barrios de Juslibol, Monzalbarba e
Alfocea, co fin de coñecer sobre o terreo as
propostas. As debaten con posterioridade en
grupos e aportan as súas opinións e
suxestións que son presentadas á Comisión
de Participación do Galacho.

Sesión formativa ao inicio de cada curso
escolar. Setembro de cada curso. Nunha se-
sión de traballo dáselles a coñecer o obxecto
do Proxecto LIFE e as propostas de traballo
cos escolares ao longo do ano. Tamén se
visita a zona cos que non a coñecen.

- Coa poboación escolar: Programa Edu-
cativo e Modalidades de Participación

Itinerarios Educativos ao Galacho de
Juslibol

OLGA CONDE. A educación ambiental como recurso para a conservación
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Pasea cos 5 sentidos (3º de Educación In-
fantil e Primeiro Ciclo de Educación Prima-
ria) e Coñecer, valorar, participar no Galacho
de Juslibol e no seu contorno (2º e 3º Ciclo
de Educación Primaria, ESO, Bacheralato,
Ciclos Formativos, Garantía Social).

Cursos: 1998-99, 1999-00, 2000-01 e 2001-
02. Istos itinerarios van dirixidos a escolares
dende 5 anos ata o conxunto de niveis edu-
cativos. Participan arredor de 6000 escola-
res ao ano.

Cos máis pequenos preténdese unha aproxi-
mación afectiva a través do xogo e cos
maiores inténtase non só que valoren o es-
pacio senón tamén que reflexionen sobre a
complexidade do mesmo e en que medida
todos somos responsables da súa conser-
vación.

Pleno Municipal no salón de Plenos do
Concello. 5 de Juño 2000. Os escolares pre-
sentan as súas propostas e opinións ante o
Alcalde da cidade, e unha representación da
Corporación.

«A Gaceta do Galacho: Xornal moi
pendente do Galacho de Juslibol» publica-
do na prensa local «El Periódico de Aragón» o
Día Mundial do Medio Ambiente. 5-6-2000. Iste
xornal reparte un suplemento especial. A tra-
vés do mesmo recóllense as opinións dos es-
colares e danse a coñecer á cidade.

Paso a paso polo Galacho de Juslibol: Ex-
posición plástica. En colaboración co Cen-
tro de Profesores e Recursos Juan de
Lanuza. 28 Maio ao 8 de Juño de 2001. 3 2
Centros Escolares expoñen de forma
creativa e imaxinativa a forma en que eles
perciben o Galacho e o dan a coñecer á
cidade.

Vive a biodiversidade na túa cidade: O
Galacho de Juslibol. O Grande libro da
Biodiversidade vai pasando polos centros es-
colares. Outono 2001-Primaveira 2002. Pre-
tende impulsar o coñecemento e a valora-
ción da biodiversidad niste espacio. Uns li-
bros de gran tamaño permiten que os esco-
lares expoñan a través de debuxos, escritos

etc. as súas percepcións sobre a
biodiversidade do Galacho.

Accións de mellora do contorno

Xornada de Recollida de Lixo. Aos escolares
participantes entrégaseslle un diploma a tra-
vés do cal pasan a formar parte do Clube de
amigos do Galacho. 27-3-2001. Como unha
forma de impulsar a participación e implica-
ción da comunidade educativa con iste espa-
cio realízase unha Xornada de recollida de lixo
en colaboración co Consello Aragonés de
Terceira Idade e o Programa de Voluntariado.

Implicación das familias dos escolares
que participan no Programa

Ao Galacho en familia. Maio 99. Co fin de
favorecer a participación das familias dos
nenos e xóvenes que participan no Progra-
ma e darlles a coñecer o Proxecto invítaseslle
a través dos alumnos a visitar o Galacho coas
súas familias nun fin de semana. Durante a
visita os escolares fan de guías. Teñen unha
acollida importante e algunhas familias
deixan os seus datos para que se lles envíe
información e poder implicarse de forma máis
activa no Proxecto.

Día Mundial da Biodiversidade no Galacho.
22-5-2002. Coincidindo con ista data
realizarase unha actividade invitando as súas
familias e darase  a coñecer as percepcións
dos escolares a través dos Libros que pasa-
ron polos Centros ó longo do ano.

Visitantes de fin de semana ao Galacho

Un dos sectores que participan do espacio
do Galacho de Juslibol e o seu contorno son
os visitantes de fins de semana e festivos ós
que se lles ofrece un Programa de Visitas
guiadas e un transporte colectivo a través
do tren El Carrizal.

Ao longo do ano, realízanse asimesmo
Xornadas Especiais referidas a algúns dos
temas sobre os que interesa dar a coñecer
ou recoller a opinión da poboación. Por
exemplo “O día dos peixes” serve para enta-
blar relación cos pescadores que acuden á
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zona, que dean a coñecer os peixes que alí
atópanse, os problemas das especies intro-
ducidas, as propostas de regulación da pes-
ca. “O día da bici” serve para falar cos ciclis-
tas sobre a problemática relacionada coas
bicis e as restriccións sobre a circulación
dentro do espacio natural. “O día dos pinto-
res” permite organizar unha xornada cos ar-
tistas plásticos da cidade que diste xeito
coñecen iste espacio e eles mesmos danno
a coñecer ao resto da cidade a través das
exposicións que se realizan a posteriori.

Proxecto de voluntariado ambiental

Con iste programa preténdese suscitar a
aportación e a participación solidaria da
poboación en tarefas a realizar no Galacho,
de forma que repercutan directamente na
mellora do espacio e favoreza o
establecemento dun clima de cooperación
positiva entre as persoas.

Como obxectivos básicos do programa figu-
ran dar a coñecer as singularidades do
Galacho de Juslibol e do seu contorno, sus-
citando o intererese e a participación dos
cidadáns, así como fomentar actitudes que
fagan compatible o disfrute coa conservación
diste espacio natural. Trátase tamén de fa-
vorecer que a poboación se sinta protago-
nista activa e se preocupe pola protección e
conservación do mesmo (ao non facer só un
uso diste espacio, senón ó deixar a súa pro-
pia aportación positiva).

Co obxecto de que iste Proxecto fora valo-
rado como propio polos colectivos de

xóvenes da cidade iniciouse un proceso de
debate do borrador do mesmo e unha
Xornada de recollida de Lixo como actividade
que permitiu dinamizar o Proxecto xa que ao
longo da Xornada participaron grupos de fo-
tografía e de video, dando lugar a unha Ex-
posición que sirviu para presentar o Proxecto
ao resto da cidade.

Deixando claro que iste modelo de partici-
pación en ningún momento debe supoñer a
sustitución de man de obra, é dicir, de postos
de traballo que deben cubrirse de forma es-
table para atender as necesidades do espa-
cio natural, hai que considerar o aspecto
positivo que supón o feito de impulsar a par-
ticipación altruista de persoas que inicialmen-
te non están asociadas en ningunha organi-
zación pero que se se lles ofrece a
oportunidade de compromisos concretos,
puntuais e sinxelos están dispostas a impli-
carse. Quizáis iste sexa un paso para que
podan adoptar a posteriori compromisos
maiores ou pasar a formar parte de
organizacións sociais.

Tras un ano de experiencia, participaron no
programa 66 voluntarios e voluntarias,
habendo en espera arrededor de 30 persoas
que se incorporarán en futuras quendas.
Cada persona que participa no Programa
comprométese, mediante a sinatura da súa
carta de dereitos e obrigas a adicar unha se-
sión de mañá ou tarde ó mes a tarefas de
información, manteñemento ou estudio no
Galacho, sempre tras ter realizado un
pequeno curso de formación. A resposta da
poboación foi moi positiva e é necesario ir
facendo os reaxustes necesarios que tras a
posta en practica vamos atopando de cara a
que realmente poda conseguirse un benefi-
cio para o espacio e que as persoas que par-
ticipan podan ver o interese e utilidade do
seu traballo.

As tarefas máis realizadas foron as de infor-
mación (tanto no acceso ao galacho como
no interior do mesmo), seguida de activida-
des de estudo (seguimento de aves e colo-
cación de caixas niño), de control do galápa-
go de Florida (localización, preparación de
trampas e colocación para a súa captura) e
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mantemento (control de lixo, risco de árbores,
mantemento de sendas).

Co fin de dar cabida niste Proxecto ós me-
nores de 18 anos, impulsouse a súa partici-
pación a través das súas Asociacións creán-
dose o “Club de Amigos do Galacho”.

Conclusións

Educación-Xestión
Para que a Educación Ambiental poda ter
un papel importante na Conservación, os pro-
cesos de educación, información e partici-
pación deben entenderse como unha parte
máis da xestión, por dúas razóns: pola ne-
cesaria seriedade que temos que ter coa
poboación coa que se está falando e
recollendo as súas opinións e por que pode
axudar a que a xestión sexa máis eficaz. A
Educación Ambiental segue considerándo-
se como un engadido e non como un instru-
mento de apoio á xestión, o que dificulta istos
procesos.

Destinatarios
Os Programas de Educación Ambiental de-
ben ir dirixidos a tódolos sectores da
poboación que dunha forma ou outra partici-
pan no espacio natural. Os obxectivos espe-
cíficos poderán ser diferentes en función dos
destinatarios pero non hai que esquecer que
o obxectivo final é capacitar á poboación para
entender a complexidad do espacio, os con-
flictos de intereses existentes, as
repercusións de diferentes actuacións, e a
necesidade do diálogo e o consenso na bús-
queda de solucións, é dicir capacitalos para
ser cidadáns activos.

Educación e participación
Educación e participación son dous elemen-
tos interrelacionados e niste senso hai que ter
sempre presente que para participar hai que
poder (crear canles posibles e eficaces), que-
rer (animar e motivar) e saber (capacitar nas
diferentes formas e graos) Dista forma quizais
avancemos no obxectivo de profundización
democrática na toma de decisións.

Preservación dos valores naturais e
necesidades da poboación
A preservación dun espacio natural e agrícola
é importante pero tamén o da vida da
poboación e o desenvolvemento socioeconó-
mico da zona. Istos aspectos hai que
contemplalos, son fundamentais e hoxe en día
son recoñecidos como elementos imprescin-
dibles para garantir a conservación dun espa-
cio natural. Haberá polo tanto que ter en conta
as restriccións que acarrea a xestión e estu-
diar incentivos directos ou indirectos que com-
pensen á poboación. Pero as compensacións
non son suficientes, é necesario ir avanzando
nunha nova cultura da poboación a través dunha
formación que lles permita repensar novos mo-
delos de desenvolvemento e lles capacite para
unha xestión sostible do territorio.
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Novas funcións dos equipamentos de
educación ambiental: a participación para a
sostenibilidade
TERESA FRANQUESA. Ayuntamiento de Barcelona

Entrada ao equipamento

No salón de actos, durante a conferencia de Teresa
Franquesa

Visita guiada pola exposición

Centre de Recursos Barcelona Sostenible
Ajuntament de Barcelona
Sector de manteniment i Serveis
Direcció Técnica d’Educació Ambiental i
Paticipació
Carrer Nil Fabra, 20 baixos
09012 Barcelona
tel.:  93-237 47 43
fax.: 93-237 08 94
correo: recursos@mail.bcn.es

Para saber máis:
http://www.bcn.es/agenda21/crbs/
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Entrada aoó Camp d’Aprenentatge del Delta
de l’Ebre

Collendo o barco para realizar unha
actividade teórico-práctica no río Ebro

Conferencia de Oscar Cid no Camp
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Problemática e retos dos equipamentos de
educación ambiental
OSCAR CID FAVA. Director do Camp d’Aprenentatge Delta de l’Ebre

Transcurriron xa «uns 20 anos dende a apa-
rición no Estado español dos primeiros
equipamentos para a educación ambiental
(EqEA). Fai xa algúns anos que intentamos
describer e contextualizar as características
e funcións diste tipo de instalacións que, con
desigual éxito e heteroxenidade conceptual,
fóronse extendendo pola xeografía da
penínsua baixo diversas formas
organizativas e diversos modelos de xestión.

Outros autores trataron tamén o tema e di-
versas, aínda que tímidas, iniciativas foron
levadas adiante para intentar avanzar na
consolidación institucional e profesional dos
EqEA sen que, ao parecer, conseguírase
unha homologación social satisfactoria.
Mentres, a realidade, sempre plural e diver-
sa, ábrese paso día a día entre a supervi-
vencia e a esperanza de que iste fenómeno,
que adquiriu en España unhas característi-
cas cuantitativamente significativas e quizais
sobredimensionadas, atopen o seu sitio
nunha estratexia de intervención en educa-
ción ambiental que aínda non ten chegado.

Así, atopámonos ante unha situación-tipo
que, aínda co risco de simplificación, cree-
mos que responde, alomenos na orixen, aos
seguintes patróns:

«Un grupo de profesores/biólogos/naturalis-
tas... ante a falla de perspectivas laborais e/
ou movidos polos desexos de autoocupación
elaboran un proxecto de equipamento, soli-
citan axudas oficiais e sobredimensionando
a súa xornada laboral, ofertan aos escolares
estancias e visitas...»

«Unha Administración local ou autonómica,
en plena asunción de competencias a
partires da chegada á democracia impulsa

un proxecto de equipamentos  nun espacio
natural protexido. Nomea a un director e con-
trata monitores para a realización de activi-
dades de educación ambiental. Posterior-
mente realiza unha concesión a unha em-
presa privada para a súa xestión...»

Veinte anos máis tarde algúns quedáronse
no camiño e outros multiplicáronse por de-
terminados ámbitos xeográficos, especial-
mente nos espacios naturais protexidos.

(...) Ofrézovos, pois, compartir dúbidas e ali-
mentar esperanzas.

Nun intento, creo que van, de sistematizar
as reflexións, organicei o artigo arredor dun
decálogo. Aí vai.

1º  Adecuación oferta-demanda

O número actual de equipamentos en deter-
minadas zonas da península eleva o grao
de risco empresarial dos novos proxectos.
Por outra banda, existen zonas e temáticas
«desatendidas» cun potencial de
desenvolvemento de gran viabilidade.

A necesidade de planificación dos novos
equipamentos aparece no horizonte próximo
non só como racionalización dunha necesa-
ria, aínda que lenta, política educativa am-
biental senón tamén como factor de risco do
posible proxecto empresarial.

NOTA: Este artigo foi publicado  no
monográfico da  revista Ciclos, nº 3, xuño
1998 e é reproducido íntegramente co
consentemento do autor.
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A mancomunidade de servicios e o
establecemento de redes de equipamentos
pode representar un fortalecemento das es-
tructuras da oferta e unha optimización, ne-
cesaria, dos recursos así como unha
profundización e clarificación do Proxecto
Educativo des EqEA.

Dimensionar axeitadamente as
infraestructuras e os recursos dos EqEA, en
función do Proxecto Educativo e da deman-
da potencial, dun xeito que se eviten a
masificación e /ou a banalización, o mesmo
tempo que se optimice a eficiencia, a
funcionalidade e a versatilidade é tamén, ao
meu parecer, un dos retos significativos dos
EqEA no aspecto que estamos a tratar.

2. Evolución conceptual e
metodolóxica

Un dos aspectos máis interesantes do
desenvolvemento da educación ambiental o
constitúe, probablemente, a evolución do
propio concepto e da súa finalidade. Dende
os seus inicios «naturalísticos» ata o novo
concepto de educación para a
sostenibilidade, o proceso de conceptualiza-
ción e clarificación metodolóxica en educa-
ción ambiental experimentou contínuos e sig-
nificativos cambios que non sempre foron
asumidos polos EqEA.

Sabemos que, en educación, a evolución
teórica precede nuns vinte anos á aplicación
práctica. A imposibilidade, na maior parte dos
EqEA, de realizar investigación, acuciados
polos problemas de supervivencia, explica-
ría razoablemente a distancia que, ao noso
entender, estase a abrir entre as novas
propostas teóricas e as posibilidades reais
de aplicación dos novos contidos e métodos
que se reclaman dende os ámbitos de re-
flexión: educación dende e para os ambien-
tes cotidiás, enfoques problematizantes, ca-
pacitación para a acción,...

Tomando e analizando mostras de salinidade no río
Ebro dende o barco.

3. Avaliación

Aínda que a cuestión da avaliación constitúe
un reto xeneralizable a calqueira centro edu-
cativo, nos EqEA adquire carácter de
urxencia. Non só pola falla de instrumentos
válidos e de investigación aplicada, senón
tamén pola inestabilidade frecuente dos equi-
pos e dos proxectos.

Unha análise rigurosa dos proxectos educa-
tivos dos EqEA, cando existen, constitúe
unha das tarefas pendentes, necesarias e
imprescindibles para o vance e consolidación
dos equipamentos.

Saber realmente que estamos conseguindo
coas nosas actividades, coñecer os recur-
sos ao noso alcance, someter a nosa
metodoloxía a unha análise cualitativa, es-
tablecer modelos avaliativos que nos permi-
tan autorregular os proxectos organizativos,
pedagóxicos e de xestión non só constitúe
unha meta desexable senón imprescindible
para a subsistencia.
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Durante unha exposición teórica no Camp.

4. Inserción curricular

A meirande parte dos EqEA traballamos
maiormente con escolares e, frecuentemen-
te, con alumnos de escolaridade obrigatoria.
Non é ista unha situación ideal nin, ás ve-
ces, desexada, máis é real.

Xeralmente vinculamos a nosa oferta de ac-
tividades a «un antes e un despois» da es-
tancia no equipamento e a necesidade de
que a nosa proposta estea inserta nas
programacións curriculares da aula e/ou cen-
tro. Algúns, incluso, realizamos encontros e/
ou xornadas previas de traballo cos profeso-
res.

Actualmente, ademais, coa posta en marcha
da Reforma Educativa, intentamos articular
as nosas propostas en linguaxe curricular:
créditos de síntese, unidades de programa-
ción,...

Prodúcese deste xeito un sútil máis pertinaz
proceso de «curriculización do ambiente» na
dirección contraria á desexada
«ambientalización do curriculum».

O profesor/a, pola outra banda, en raras
ocasións síntese protagonista do proceso de
aprendizaxe que intentamos desenvolver nos
EqEA considerando que son «os monitores»
os que deben traballar cos alumnos. Alum-
nos que non coñecen, que non van a ter
tempo de coñecer e que non van a avaliar.

A implicación do profesor/a nos proxectos
que se intenta desenvolver nos EqEA resul-
ta, case sempre, cuestionable e é obxecto
de debate permanente en moitos dos EqEA
que coñecemos. Por outra banda, son nosos
«clientes» (aínda que o «producto» o pa-
guen, normalmente, os pais e o consuman
os alumnos) e os nosos desexados aliados.

Sen querer chegar a conclusións precipita-
das que requiren un debate en profundidade
sobre o tema, atrévome a suxerir algúns dos
retos que os EqEA temos plantexados en
relación ao sistema educativo:

¿Como incidir na formación do profesorado
dun xeito que se rentabilice
pedagóxicamente a bagaxe dos EqEA e
multiplíquese a acción educativa dos
mesmos sen que iso represente unha
ameaza para a supervivencia dos mesmos?

¿Como pode ir o EqEA ao centro educativo
e intervir educativamente no medio escolar
cotiá dos alumnos?

¿Como establecer unha secuencia lóxica
entre o que establece o curriculum e as
aportacións dunha estancia nun EqEA de
maneira que se complementen?

¿Como conseguir que sexan os propios
alumnos os protagonistas  reais das expe-
riencias de educación ambiental dende a súa
propia concepción?

¿Como conseguir unha transferencia con-
ceptual e metodolóxica que enriqueza as
prácticas transmisivas demasiado frecuen-
tes nas nosas aulas?

OSCAR CID. Problemática e retos dos equipamentos de Educación Ambiental
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5. Profesionalización

Como sinalamos anteriormente, a orixen de
moitos dos equipos dos actuais EqEA
atopámolos nun voluntarismo militante e/ou
nunha necesidade laboral perentoria.
Ningunha administración, que saibamos,
chegou a considerar seriamente a
necesidade dunha homologación dos EqEA
nin os requisitos formativos do persoal dos
mesmos.

Non é o noso propósito, nin de lonxe, propor
unha ríxida institucionalizacións dos eqEA,
nin moito menos unha funcionarización dos
educadores ambientais, pero creemos nece-
sario avanzar cara a profesionalización polo
camiño da formación, establecendo perfís e
niveis de formación previos, incrementando
a formación permanente e consolidando a
formación a nivel universitario en educación
ambiental.

Tampouco queremos caer no doado
«titulismo», pero apostamos porque se
establezan estratexias formativas que poten-

cien a profesionalización dos educadores
ambientais e permitan maiores niveis de ne-
gociación e proxección social. Neste senso,
a concepción da educación ambiental como
unha demanda social ou como un producto
de mercado separa claramente as liñas de
acción futuras.

6. Racionalización da xestión

Como unha cuestión asociada ao tema da
profesionalización, aparece o reto da xestión.
Cremos urxente superar o maniqueismo pú-
blico/privado e explorar novas formas de
xestión racional que permitan optimizar os
recursos e garanten a consolidación dos
EqEA.

Tan negativa pode ser unha xestión pública
ineficiente como unha xestión privada voraz.
O reto real consiste en mellorar a xestión dos
EqEA deun xeito sostible no tempo, nas
condicións de traballo e na eficacia dos pro-
gramas.

Neste senso convén recordar que a asisten-
cia a determinados equipamentos pode
chegar a ser, a medio termo, unha carga
onerosa fora do alcance de moitas familias.
A resposta pola parte dos centros educati-
vos soe ser a reducción de xornadas da es-
tancia co conseguinte risco de banalización
e/ou perversión dos obxectivos perseguidos.

Permítome considerar se o pago dos
impostos debe dar dereito tamén a recibir
unha educación ambiental acorde cos novos
tempos, e, nesa tesitura, cal pode ser o papel
que xoguen os EqEA ¿É pedir demasiado?

Presentación dos recursos e materiais para desenvol-
ver as prácticas dende o barco
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7. Os destinatarios dos EqEA

Xa temos comentado a situación actual de
moitos dos EqEA en canto aos seus desti-
natarios, ubicados maiormente nunha deter-
minada franxa do sistema educativo.

A idea de que «temos que formar aos
cidadáns do mañá» nas cuestións ambientais
agáchase, en ocasións mezquinamente, en
moitos dos discursos políticos relacionados
coa educación ambiental, obviando a
paradoxa de esixir aos nosos fillos que solu-
cionen os problemas e cambien as conduc-
tas que nós non somos quen de resolver e
que se sitúan, frecuentemente, fóra do seu
ámbito de intervención.

A educación ambiental é, como sabemos, un
proceso que debe afectar a todos os escola-
res, cidadáns, xestores, sectores producti-
vos,... ¿Cantos equipamentos reciben a gru-
pos de empresarios, políticos, técnicos
municipais, ...?

A implantación real dos EqEA na nosa
sociedade cremos que debe afrontar o reto
da diversificación de destinatarios cunha
especial incidencia na poboación local.

Pola outra banda, resulta insuficiente a aten-
ción ao sistema educativo nas franxas infe-
riores e superiores do mesmo. A asistencia
de grupos familiares, turistas,... é mínima.

Como chegar a istos segmentos da
poboación pasa por xerar unha demanda
social en educación ambiental e unha
lexitimación dos EqEA ¿A quen corresponde?

8. ¿Cara a especialización?

Un bo número dos EqEA existentes
vertebran os seus programas en relación ós
ámbitos xeográficos nos que se ubican,
xeralmente rurais e/ou en espacios naturais
protexidos. Dase deste xeito a paradoxa de
que nos medios cotiáns da maior parte da
poboación, o ámbito urbán, nos que as posi-
bilidades de participación e intervención son
maiores, existen poucos EqEA.

Coñecemos poucos EqEA que traten proble-
mas ambientais específicos incardinados no
ámbito xeográfico concreto e moitos menos
adicados á problemática ambiental global. En
cambio, temos visto con frecuencia realizar
viaxes de 500 km. para estudar un
ecosistema forestal distinto aos do lugar de
residencia habitual.

Por outra banda, temos escoitado certas crí-
ticas aos EqEA ubicados en determinada
zona húmida, por exemplo, por fomentar
«unha visión exótica» do medio. A realidade,

Distintas actividades no equipamento
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sempre pertinaz, móstranos a alarmante re-
ducción de zonas húmidas e a distancia
perceptiva que para un habitante metropoli-
tano representa o problema da conservación
e o uso sostible das lagoas litorais, por
exemplo.

Ao meu entender, o reto actual dos EqEA
consiste en establecer relacións entre o uso
sotible dos recursos, por moi lonxanos que
estean, e as conductas cotiáns. Neste senso
creo que considerar a posibilidade dunha
certa especialización dos EqEA podería con-
tribuir a racionalizar o heteroxéneo e, en
ocasións, «cheo caótico» de equipamentos
en determinadas zonas.

9. Novas formas organizativas

Xa temos comentado os problemas da
xestión dos EqEA e a posible contradicción
que supón o elevado precio económico e
ambiental da asistencia a un equipamento e
os fins da educación ambiental.

Cremos que é posible atopar novas formas
organizativas que permitan superar esta con-
tradicción avanzando por novos camiños.

Incrementar os EqEA non residenciais, es-
tablecer redes de equipamentos, potenciar
os equipamentos ambulantes, vincular os
equipamentos a accións de promoción de
emprego e/ou rehabilitación ambiental, fo-

Durante a travesía polo río Ebro

mentar a promoción de programas de edu-
cación ambiental que non requiran grandes
infraestructuras,... poden constituir novas
vías de acción para futuros EqEA.

10. Sobre a coherencia ambiental
das instalacións dos EqEA

Como sinalamos, moitos dos actuais EqEA
non poideron evolucionar paralelamente ao
desenvolvemento teórico da educación am-
biental. Na maioría dos casos as instalacións
que se utilizan non foron deseñadas e/ou
construidas especificamente para a súa
finalidade e, nalgún caso extremo,
coñecimos equipamentos construidos nun
lugar sen disponibilidade de auga, tendo que
se abastecer con cubas diarias para as ne-
cesidades de grupos de 40 alumnos.

Noutro extremo coñecemos experiencias de
instalacións bioclimáticas ou de autosuficien-
cia enerxética realmente exemplares.

Cremos que, na medida das nosas posibili-
dades e, especialmente nos casos de nova
construcción, os EqEA debemos avanzar
cara a coherencia ambiental das nosas
instalacións no que se refire a consumo
enerxético, auga, tratamento de residuos,
materiais e decoración,...

Para rematar

Plantexarse novos retos eno seno dun
movemento que leva xa mais de vinte anos
conleva o risco da autocomplacencia e, tamén,
o da hipercrítica. Intentei reflexar neste artigo,
da mellor das maneiras posibles, algunhas das
reflexións, xurdidas durante quince anos de
vinculación profesional ós EqEA dende distin-
tas ópticas, co obxectivo de contribuir ao ne-
cesario debate que nos permita avanzar cara
a consolidación dos EqEA. Un debete que creo
merecémonos as dúas ou tres mil persoas que
intúo movémonos neste ámbito. Permitideme,
por tanto, que requira a quen corresponda, unha
vez máis: ¿para cando unhas Xornadas de
Equipamento para a Educación Ambiental?
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As granxas-escola: programas e actividades
Equipo educativo da Granja-Escuela Huerta La Limpia

Vista parcial das edificacións Taller de ecoloxía

Taller de uso das plantas tintórea, mediciñais,... Durante a visita ás instalacións

Granja Escuela Huerta la Limpia
N-II, Km. 54.300
19005 Guadalajara
Tel.: 949-22 16 93
Fax: 949-22 39 01

correo. info@huertalalimpia.com

Para saber más:
http://www.huertalalimpia.com
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Guía de recursos para a educación ambiental
 CLOTILDE ESCUDERO BOCOS. Enxeñeira Técnica Forestal e Educadora Ambiental no Centro Nacional de

Educación Ambiental-CENEAM

Mans á obra

Un equipo do CENEAM implicouse no
desenvolvemento diste proxecto, iniciando a
elaboración dun cuestionario donde recabar
a información, este cuestionario someteuse
a diferentes revisións ó longo dos anos, com-
probándose a evolución dos propios
equipamentos en canto a tipoloxías, destina-
tarios, diversificación das liñas de traballo, etc.

A estructura da ficha de recopilación de da-
tos está deseñada diferenciando os
seguintes bloques de información:

• Identificación do equipamento e promotor
• Información e reservas
• Destinatarios
• Infraestructura e servicios
• Descriptores do contorno e as actividades

desenvolvidas
• Descripción do programa do equipamento

No cadro adxunto obsérvase a evolución dis-
te cuestionario dende o ano 97 ata o
derradeiro envío no 2001, verificándose os
cambios e novas demandas dos usuarios
distas instalacións.

Orixe do proxecto

No ano 1994 xurde no CENEAM a iniciativa
de levar adiante a recopilación da grande
diversidade de equipamentos existentes en
España, información moi dispersa polas di-
ferentes comunidades autónomas que tiñan
comenzado xa proxectos similares. Como
obxectivos, que tanto usuarios como promo-
tores coñezan a oferta, permitindo fomentar
contactos, intercambios de experiencias e
colaboracións.

Aínda que algunhas comunidades autóno-
mas (Cataluña, Andalucía Aragón, Canarias,
Navarra) contan actualmente coa súa pro-
pia base de datos sobre recursos para a edu-
cación ambiental, na que inclúen unha sec-
ción adicada aos equipamentos, e outras
moitas dispoñen de publicacións nas que se
recolle información sobre os equipamentos
como é o caso de Navarra, Murcia ou o País
Basco, plantexase a necesidade de recopilar
e actualizar cada ano esa información e facili-
tar o intercambio de datos e posta en común
sobre estos centros e a súa evolución.

Vista do edificio central do CENEAM
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¿Que consideramos como
equipamento para a
educación ambiental?

Durante os primeiros anos moitas das inicia-
tivas privadas para a creación de
Equipamentos, coincidían ademáis coa filo-
sofía de vida dos seus promotores, moi próxi-
ma ao «horticultor autosuficiente», intentan-
do compartir esa experiencia con diferentes
grupos sociais, aínda que inicialmente foron
fundamentalmente escolares.

Visita ao Centro de Documentación do CENEAM

Guía de Recursos 1997 Guía de Recursos 2001

Identif. equipamento Identif. equipamento
Identificación promotor Identificación promotor

Identificación gestor

Información/ reservas Información/ reservas

Destinatarios: Destinatarios:
Sistema educativo: Sistema educativo:

• Ensino infantil • Ensino infantil
• Ensino primaria • Ensino primaria
• Ensino secundaria • Ensino secundaria
• Educadores • Educadores
• Profesionais • Profesionais
• Universitarios • Universitarios

• Educación Especial
Grupos organizados Grupos organizados
Público en xeral Público en xeral

Poboación local

Guía de Recursos 1997 Guía de Recursos 2001

Infraestructura/servicios Infraestructura/servicios
Aloxamento rural

Descriptores
• Contorno do equip. • Contorno do equip.
• Temática • Temática
• Recursos • Recursos

• Activ. complementarias

Programa Descrip. prog. do centro
Metodoloxía • Obxectivos

• Duración visitas/estanc.
• Equipo de traballo
• Principais actividades
• Cursos formación amb.
• Desenvol. material didáct
• Información ecoturística
• Reunións preparatorias

En poucos anos a proliferación de
establecimentos destas características
desbórdase,  xurdindo a necesidade de
regulamentar minimamente algúns aspectos
concernentes ao seu funcionamento, a
calidade das súas instalacións e programas
educativos. Tras longos anos de debate
unifícanse algúns criterios que definen os
equipamentos de  Educación Ambiental,
sendo imprescindible contar alomenos con
estos requisitos:

• Dispoñer dun espacio físico, no que poder
desenvolver un programa educativo.

• Contar cun equipo de traballo, preferible-
mente estable e multidisciplinar

• A existencia dun programa de Educación
Ambiental e a súa avaliación.

Programa de interpretación e actividades con escolares: a
maqueta como recurso
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PERIODO DE INAGURACION

Década 70
2%

Década 80
32%

Década 90
61%

2000-2001
5%

Promotores do proxecto

Os promotores de equipamentos para a Edu-
cación Ambiental fundamentalmente son
dous:

• A iniciativa privada, xeralmente cooperati-
vas de entusiastas, que promoven
proxectos en maior ou menor grao ambi-
ciosos, con diferentes fórmulas de
financiamento.

Estos proxectos teñen que facer fronte a
unha crecente competencia dentro dun
mercado que en España alcanza xa a cifra
de 600 equipamentos, con diferentes ofer-
tas relacionadas co turismo rural, os de-
portes de aventura, e unhas esixencias de
calidade na infraestructura, que fan perigar
tódolos anos a estabilidade de bo número
de eles.

• A iniciativa publica, normalmente promove
a meirande dos equipamentos relaciona-
dos cos espacios naturais que xestiona,
tanto a escala nacional como autonómico.

O financiamento nestes equipamentos for-
ma parte dos orzamentos dos organismos
que xestionan. O funcionamiento dos
mesmos, en moitos dos casos esta vincu-
lado ao  Uso Público do Espacio Natural.

Destinatarios do programa

Dende o comenzo, os destinatarios dos pro-
gramas foron os escolares; cos anos e a di-
versificación de tipoloxías, a oferta se
ampliou sendo ao público en xeral o que cu-
bre a proposta máis ampla dentro dos posi-
bles destinatarios.

Na actualidade existen múltiples programas
destinados á poboación local, residente na
zona, e por tanto máis directamente relacio-
nada co equipamento. Esta situación abre
grandes posibilidades de deseño de
programacións que fomentan o
desenvolvemento local, de xeito sostible, uti-
lizando como punto de partida procesos
culturais arraigados na zona.

Algúns equipamentos, pero sen dúbida aínda
moi poucos, contemplan como obxectivo cla-
ve dos seus programas a formación de pro-
fesores, diferentes sectores profesionais, téc-
nicos da administración, asociacións
profesionais, conseguindo un efecto
multiplicador sobre outros colectivos que
traballan baixo a súa influencia.

Ponencia por Clotilde Escudero no CENEAM

CLOTILDE ESCUDERO. Guía de recursos para a educación ambiental
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Intentos de clasificación das
tipoloxías de equipamentos

Aínda inicialmente as tipoloxías máis fre-
cuentes foron as granxas escolas e aulas de
natureza, en poucos anos esta oferta se
diversificou resultando na actualidade  bas-
tante complexo realizar unha clasificación na
que poideran incluirse os diferentes tipos.

A clasificación de tipoloxías utilizada no
CENEAM é a siguinte:

• Granxa Escola, o ámbito é xeralmente o
medio rural e natural. A estancia varia den-
de un día a períodos máis longos (15 días).
Lévase a cabo un programa de
interrelacións entre o ser humán e a
natureza. Mediante o traballo  na horta, os
animais, talleres de apicultura, teares,
transformación de alimentos, artesanía. Os
itinerarios son un dos recursos máis
ofertados neste tipo de equipamentos.

• Aula de natureza, o espacio no que se
desenvolve a actividade é o medio natural.
As estancias varían tamén dun a varios
días, dependendo da infraestructura dispo-
nible, e ofertan programas con diferentes
talleres relacionados coa ecoloxía, a
reciclaxe, todo nun marco lúdico e
participativo.

• Aula urbán, este tipo de equipamentos ubi-
cados no medio urbán. Desenvolve progra-
mas relacionados coa cidade, o xogo, o

consumo, as conductas cotiás máis
respectuosas co medio, son algúns dos
contidos abordados.

• Centro de interpretación, a súa ubicación
acostuma ser un espacio natural protexido
polas diferentes figuras de protección que
existen na lexislación española e comuni-
taria. O programa xira arredor de: o con-
torno próximo, os seus elementos bióticos,
abióticos. Integrando a relación do ser hu-
mano co seu medio. Un dos recursos que
atopámonos máis frecuentemente nestes
equipamentos son as exposicioóns de ca-
rácter permanente, nas que se dispón de
elementos expositivos de maior ou menor
carácter interactivo.

• Centro de información, estas
infraestructuras acostuman estar vincula-
das aos espacios protexidos, nos que se
require por parte dos visitantes unha infor-
mación previa á visita ao espacio e alter-
nativas para o tempo de permanencia no
lugar. En moitos deles existe ademais unha
proposta educativa na realización de itine-
rarios, proxección de audiovisuais, etc.

• Centros de Educación Ambiental. Pro-
bablemente esta tipoloxía sexa a máis
complexa de definir, posiblemente casi
tódolos equipamentos para a Educación
Ambiental incluiríanse como Centros de
E.A. Este tipo de infraestructuras
acostuman contar ademáis con instalacións
como: Centros de Documentación, Aulas
para a realización de cursos e xornadas,
centros de recursos, un programa Educa-
tivo con diferentes propostas de activida-
des.

• Dada a ampla variación de tipoloxías se
aceptou unha especie de caixón de sastre
chamado outros, no que se inclúen outras
modalidades que reúnen os requisitos ini-
cialmente mencionados, pero non se
axustan plenamente ás tipoloxías anterior-
mente descritas ou ben comparten varias
delas.

Programa cos escolares: presentación das actividades



89

Existen outras clasificacións moito máis
complexas que a anterior pola  diversidade
de tipoloxías admitidas.

A proposta por Marian Navarro e Albert
Pérez nun valioso traballo levado a cabo no
ano 87 para as II Jornadas de Educación
Ambiental, celebradas en Valsaín, recolle
entre outras as seguintes:

• Museos-Escolas, utilizan as exposicións
permanentes para mostrarnos as
interrelacións do ser humano e o seu me-
dio, ofrecendo en moitos casos a
oportunidade de leva-la cabo a posta en
marcha de talleres tradicionais.

• Albergues de Natureza, na orixen a
meirande parte foron infraestructuras nas
que o fin non é a Educación Ambiental,
pero máis tarde dotáronse dun equipo
pedagóxico que poñía en marcha o pro-
grama educativo.

• Aula-Xardín, ubicada no medio urbán,
aproveitan un espacio axardinado no par-
que público para poñernos en contacto co
medio e integrar estos espacios nos pro-
gramas de coñecemento do medio e a
cidade.

• Campamentos, na actualidade a maior
parte destas infraestructuras non son con-
sideradas equipamentos por carecer de va-
rios dos requisitos indispensables para a
súa consideración: falla de programas  e
disponibilidade dunha infraestructura fixa.

• Camp d‘Aprenentatge, denominación ca-
talana e balear de equipamentos que
dispoñen dun programa de estancias, iti-
nerarios e diversos talleres. Constitúen
ademais pequenos centros de recursos nun
ámbito comarcal.

• Centre d‘Estudis do mar, ubicados nas
zonas costeiras, desenvolven programas
dirixidos á conservación do medio mariño
e dos seus recursos, creando vínculos en-
tre a poboación mariñeira e a urbán.
Dispoñen de instalacións e diferentes
publicacións, realizando itinerarios na praia,
exposicións de carácter permanente e tem-
poral.

A lista sería interminable, incluso nunha
primeira época incluíanse as Escolas Taller,
de carácter discontínuo por estar sometido
o seu funcionamento aos proxectos das dis-
tintas administracións.

1997 2001
Aula de natureza ........................... 212 .............. 209
Aula urbán ........................................ 4 .................. 4
Centro de información .................... 45 ................ 61
Centro de interpretación ................. 87 .............. 127
Centro de educación ambiental .... 148 .............. 181
Granxa escola ............................... 133 .............. 111
otros ................................................ 73 ................ 70

Evolución do número de equipamentos atendendo ás
tipoloxías

1997 2001
Andalucía ............................... 69 ............... 77
Aragón ................................... 29 ............... 31
Canarias ................................. 22 ............... 32
Cantábria ................................ 10 ............... 10
Castilla-La Mancha ............... 29 ............... 40
Castilla y León ....................... 51 ............... 51
Cataluña ............................... 152 ............. 131
Ceuta ........................................ 0 ................. 1
Navarra .................................. 15 ............... 19
Comunidad Valenciana .......... 68 ............... 64
Extremadura .......................... 25 ............... 38
Galicia .................................... 13 ............... 21
Baleares ................................. 16 ............... 17
La Rioja ................................... 2 ................. 2
Madrid ................................... 37 ............... 39
País Vasco .............................. 36 ............... 33
Asturias .................................. 12 ............... 13
Murcia .....................................11 ............... 14

Evolución do número de equipamentos atendendo ás
Comunidades

1997 2001
A Coruña ............... 1 .............. 6
Lugo ...................... 5 .............. 5
Ourense ................ 1 .............. 2
Pontevedra ............ 6 .............. 8

Evolución do número de equipamentos en
Galicia

CLOTILDE ESCUDERO. Guía de recursos para a educación ambiental
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O valor do equipo de
traballo

O  equipo que leva adiante o programa nun
equipamento para a Educación Ambiental,
debería constituir a clave do éxito ou fraca-
so do mesmo. Durante 20 anos  de expe-
riencias educativas nos equipamentos,
moitas persoas valiosas pasaron polos equi-
pos pedagóxicos dos mesmos.

A demanda de profesionais dun ou outro sec-
tor foi moi variada, monitores das máis
variopintas actividades e talleres que
conseguiron levar a bo termo, en moitos ca-
sos, os máis diferentes proxectos.

Actualmente e despois destos anos de ex-
periencia, moitas foron as deficiencias de-
tectadas na laboura dos equipos responsa-
bles do programa destes centros. Deficien-
cias relacionadas cos distintos aspectos
como: a falla de estabilidade dos equipos; a
carencia de coñecementos pedagóxicos ou
a excesiva carga de actividades relaciona-
das coa animación do tempo libre, ás veces
tan alonxaada dos obxectivos da Educación
Ambiental.

O panorama actual do personal destes cen-
tros presenta, de acordo ás aportacións da
enquisa de equipamentos, datos relevantes
como:

• Existen 175 monitores de educación am-
biental que asumen o papel do
“supermonitor”,  profesionais que desem-
peñan o seu traballo nun elevado número
de equipamentos e sobre os que non se
especifica formación.

• As formacións universitarias máis
abondosas entre o personal de
equipamentos son biólogos (65), mestres-
formadores (50) e a bastante distancia pe-
dagogos (12) e xeógrafos (15)

• 5 traballadores de equipamentos son Mas-
ter en Educación Ambiental pola   UNED e
6 polo Instituto de Investigaciones
ecológicas

• 45 equipamentos recoñecen dispoñer de
coordinación-dirección e en moitos dos ca-

sos é levada a cabo por mulleres
•  35 equipamentos dispoñen de personal de

manteñemento diferenciado nas súas
instalacións

• Novas profesións incorporadas: 2 licencia-
dos en belas artes, 4 técnicos de turismo,
7 monitores deportivos, 1 historiador, 2
deseñadores gráficos, 1 asistente social, 1
xornalista, 1 filólogo, 3 psicólogos

• Arredor do “corpo sanitario”, a enquisa nos
revela que so un equipamento conta con
médico no seu personal e dous con soco-
rrista

• So 15 equipamentos reseñan que contan
con personal eventual para o
desenvolvemento das súas actividades
educativas

• Os equipamentos ubicados en espacios
naturais protexidos integran aos guías do
parque para o desenvolvemento das súas
actividades

Actualmente existen iniciativas por parte das
CC.AA para regular os requisitos esixibles
na formación dos equipos encargados de
levar á práctica os programas educativos nos
equipamentos.

Recepción no CENEAM
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Algunhas consideracións de
interese

• Nestes anos obsérvase:  a aparición e des-
aparición de moitos equipamentos, o cam-
bio de tipoloxías e tristemente dos equipos
de traballo. Circunstancias que contribúen
á grande fluctuación dos mesmos. A pesa-
res diso moitos permanecen  estables e a
cifra total mantense alrrededor dos 600
equipamentos.

• Resulta curioso comprobar como a
meirande parte dos equipamentos
enquisados sinalan máis dunha tipoloxía
das propostas na ficha, manifestando unha
crecente diversificación na oferta, condicio-
nada en moitos dos casos pola  crecente
competencia e os diferentes destinatarios
dos seus programas.

• Xurde nos últimos anos unha nova figura,
a do xestor, empresa adxudicataria encar-
gada de levar a cabo a proposta de activi-
dades educativas de bo número de cen-
tros dependentes da administración públi-
ca, o que plantexa o novo reto de identifi-
car ademais do equipamento e o seu pro-
motor ao xestor

• Arrededor de 50 equipamentos ofrecen a
súa infraestructura como aloxamento rural,
figurando en moitos dos catálogos que as
comunidades autónomas editan
promocionando a rede de turismo rural.

• Obsérvase claramente maior diversifica-
ción no tipo de destinatarios, xa que
ademáis do sistema educativo, dende os
seus comenzos claro obxectivo das súas
propostas educativas, atopámonos agora
unha variada oferta de cara ao público en
xeral que permite disfrutar das actividades
tradicionais dos seus programas combina-
das co aire libre e «deportes de aventura»,
tan en boga nos últimos tempos.

• Casi tódolos equipamentos atópanse ubi-
cados no medio rural e natural existindo
unha oferta mínima no medio urbán, na
actualidade so 5 equipamentos defínense
como aula urbán e sorprendentemente 86
din estar ubicados no medio urbán ou nas
súas proximidades,  quizais debería
plantexarse  o reto de novas instalacións
que cubriran as necesidades duns desti-
natarios eminentemente urbáns, facilitan-
do así a integración das visitas nas
programacións escolares e actividades rea-
lizadas con outros sectores de poboación
(amas de casa, profesionais, personal da
administración).

• Cabe destacar a aparición de certas
instalacións con adaptacións para
minusvalías físicas  e psíquicas na súa in-
fraestructura e programa educativo.

Información de longo
alcance

A guía de equipamentos para a Educación
Ambiental distribúese dende o CENEAM.
Manter a actualización desta guía supón un
pequeno esforzo por parte de todos: propor-
cionar a información  ao CENEAM e a súa
difusión por parte diste, así como a coordi-
nación entre administracións  e promotores
privados, esforzo que supón a divulgación e
o recoñecemento a equipos de longa
traxectoria no campo da Educación Ambien-
tal.

A través da información dista guía ábrese a
posibilidade dun debate necesario sobre o
establecimento de criterios que diferencien
os equipamentos de E.A. de infraestructuras
con máis ou menos medios e unha proposta
atractiva, de actividades de ocio.

CLOTILDE ESCUDERO. Guía de recursos para a educación ambiental
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Introducción

Xeralmente, cando falamos de equipamentos
para a educación ambiental, vennos á men-
te isos espacios alonxados das institucións
escolares, ideais desafortunadamente, pero
que contribúen a desenvolver experiencias
extraescolares que aumentan a empatía con
algúns compoñentes do medio ambiente e
que nos permiten coñecer, reflexionar e ata
soñar sobre aquelas accións e modos de pro-
ceder que os cidadáns e as institucións
xestoras poden facer para lograr un
desenvolvemento harmónico co medio am-
biente.

Mais ao reflexionar sobre a importancia de
ista  temática  no contexto educacional  en
xeral, a súa existencia, dispoñibilidades  e
as utilidades  dos   equipamentos para a edu-
cación ambiental, no contexto actual e das
relacións  norte-sur, é xusto recoñecer que
esta non se comporta por igual en tódolos
continentes e rexións do mundo, xa que en
moitos deles,  antes de poder pensar  en in-
vertir os seus escasos recursos económicos
para a creación de equipamentos para a edu-
cación ambiental, deben traballar alomenos
en cubrir os servicios básicos de educación

e outros dereitos que contribúen a elevar a
súa calidade de vida.

Polo tanto, a pesar da importancia  que teñen
os  mesmos,  resulta unha utopía en moitas
partes do mundo, inclusive para algúns paí-
ses do norte, nos que para o
desenvolvemento dista temática  enfrentan
numerosos inconvintes, tales como: recor-
tes económicos da educación, falla de
vontade en política ambiental, ou pouco
recoñecemento  por considerar que istos non
reportarán  os suficiente  beneficio económi-
co esperado.

En Cuba, a temática dos equipamentos   que
contribúan á  desenvolvemento dunha cul-
tura ambiental, ven tomando forza nos últi-
mos anos,  aínda que queda un longo camiño
por percorrer.

Niste contexto propoñémonos no presente
traballo   expoñer  unha panorámica  do es-
tado actual dos  equipamentos para a edu-
cación ambiental en Cuba e as experiencias,
resultados e perspectivas do traballo que se
ven realizando polo grupo de Xestión Am-
biental (GEA) no Complexo Científico Edu-
cacional “ Ciudad Escolar Libertad”, na
Cidade da Habana, Cuba.

ROBERTO PÉREZ MORÁN. Profesor Asistente da Universidad Pedagógica «Enrique José Varona» e membro
do GEA

Os Equipamentos para a educación
ambiental en Cuba:  experiencias, resultados
e  proxeccións do Grupo de Xestión
Ambiental (GEA), no Complexo Científico
Educacional “Ciudad Libertad” (Cuba)
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1. Desarrollo:  Situación
actual dos equipamentos
en Cuba

En Cuba, a creación,  mantemento e
desenvolvemento dos centros de educación
ambiental, é responsabilidade e motivo de
preocupación de diferentes institucións do
estado, tales como:

• Ministerio de Ciencias, Tecnoloxía e Me-
dio Ambiente (CITMA)

• Ministerio de Educación (MINED)
• Ministerio do Turismo
• Empresa de Campismo Popular

O Ministerio de Ciencias Tecnoloxía e Me-
dio Ambiente, constitúe a institución  rectora
do país,  que se encarga  de  levar adiante a
Estratexia Ambiental Cubana e dentro dela
un dos seus  instrumentos máis  importan-
tes o constitúe a  Estratexia de Educación
Ambiental, ámbalas dúas teñen como docu-
mento  básico legal a lei 81- 1997 coñecida
como Lei de Medio Ambiente.

O Ministerio de Ciencias, Tecnoloxía e Medio
Ambiente, ademais de orientar a tódalas
institucións, a política ambiental e a creación
de centros para a educación ambiental posúe
nos 14 Parques  Nacionais e  nas 4 Reservas
da Biosfera existentes no país, Centros de Re-
cepción de Visitantes, Aulas Especializadas e
Sendeiros interpretativos,  co persoal especia-
lizado necesario para ofrecer actividades  de
educación ambiental aos visitantes que asis-
ten, sistemáticamente ou por visitas dirixidas.

Iste mesmo ministerio, ten baixo o seu car-
go os Parques Zoolóxicos, Botánicos,
Acuarium e Museos, nos cales creáronse
Aulas  especializadas coas temáticas afíns
a cada un deles.

Pola súa parte, o Ministerio de Educación
posúe unha rede de Campamentos de Pio-
neros, distribuídos por cada un dos munici-
pios  e provincias do país, os cales  teñen
como obxectivos contribuir á formación vo-
cacional dos nenos e xóvenes, mediante a

realización de diferentes actividades nos  di-
ferentes Clubes que se organizan:  Gastro-
nomía, Enfermería, Xardinería,  Barbería,
Educación ambiental, entre outros.  Cada  un
deles conta cunha pequena aula especiali-
zada onde realiza as súas actividades, do
mesmo modo cada Club ten  un Programa
educativo definido así como o persoal espe-
cializado para levalo a cabo.

Os Clubes de Educación Ambiental ofrecen
información aos estudantes dos diferentes
centros escolares  do municipio que o visi-
tan, sobre os principais problemas
ambientais do municipio, provincia e país, así
como diferentes alternativas que poden des-
envolver nos seus centros de estudios para
contribuir ao aforro de auga, enerxía e
reciclaxe de materias primas.

O Ministerio do Turismo, tamén ven
desenvolvendo a modalidade de Turismo Ru-
ral e Ecoturismo, tanto para  o turismo na-
cional como internacional, nas súas diferen-
tes axencias.

A Empresa de Campismo Popular,  constitúe
ao noso modo de ver,  a empresa  estatal
con máis potencialidades  para o desenvolve-
mento da educación ambiental non formal,
creada precisamente,  fai 20 anos,  por ini-
ciativa do  Comandante en Xefe Fidel Cas-
tro;  ten como resultados dende entón a crea-
ción de  máis de 80 novas bases en todo o
país, en áreas de interese ecolóxico, históri-
co e  paisaxístico.

Istos centros foron creados co obxectivo  de
contribuir ao disfrute da poboación cubana
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en harmonía co medio ambiente, ademáis
de contribuir a desenvolver unha cultura
ecolóxica nos seus visitantes, mediante a
realización de actividades de educación am-
biental, fundamentalmente mediante a moda-
lidade de sendeirismo.  Istas instalacións
contan  cun persoal especializado encarga-
do de dar a coñecer  aos visitantes  as rique-
zas da flora e da fauna  da rexión onde es-
tán ubicadas  cada unha das bases de
campismo, así como as medidas que se de-
ben ter presentes para contribuir a un
desenvolvemento harmónico, cos diferentes
compoñentes do medio ambiente do lugar.

As instalacións están  abertas todo o ano e
son visitadas  por  colectivos de estudiantes
cos seus profesores así como  familias
enteiras.

Mais, pese á diversidade de centros
adicados á educación ambiental non formal
en Cuba,  aínda  non existe un  Rexistro ofi-
cial  nacional ou provincial dos mesmos, a
través do cual se poderan  valorar certos
indicadores de calidade  que os mesmos de-
ben posúir, e dista forma contribuir a perfec-
cionar  os servicios de educación ambiental
que podan ofrecer.

Polo xeral, istos centros non posúen elabo-
rados materiais divulgativos tales como ple-
gables, para dar a coñecer su plan de activi-
dades de educación a ambiental  e  non exis-
te  unha estabilidad no persoal capacitado
para desenvolver  as actividades educativas
previstas  á poboación  que os visita.

2. Experiencias, resultados
e perspectivas do
traballo que se ven
realizando polo grupo
de Xestión Ambiental
(GEA) no Complexo
Científico Educacional
“Ciudad Escolar Libertad”,
na Cidade da Habana

Dende 1988 no Instituto Superior Pedagóxico
Enrique José Varona funciona un grupo
multidisciplinario que ven traballando polo
desenvolvemento da Educación Ambiental
nista institución. Sen embargo ata 1995 os
resultados acadados foron moi pobres e de
carácter aillado.

Segundo consta no documento base do
Proxecto de  Xestión Ambiental “co obxectivo
de cambiar ista situación a partir de 1995 o
grupo elaborou un proxecto de intervención
educacional co propósito de implementar
unha estratexia que elevara a niveis supe-
riores o traballo de Educación Ambiental no
Instituto. Así naceu o Proxecto “GEA”.

“GEA” é un proxecto de intervención educa-
cional para desenvolver a Educación Am-
biental no Instituto Superior Pedagóxico En-
rique José Varona e Ciudad Escolar Liber-
tad. O seu nome obedece a un dobre signifi-
cado; son as siglas de Xestión para a Edu-
cación Ambiental e é o nome dunha diosa
da antiguedade, a diosa da Terra.

“GEA” é tamén un movemento ambientalista
de carácter educativo, de afiliación volunta-
ria ao que poden pertecer tódolos
traballadores e estudantes dos centros de
Ciudad Escolar Libertad.

O proxecto de traballo ten dous direccións
fundamentais e indisolublemente ligadas: a
reanimación e a educación ambiental en tan-
to a xestión de reanimación se realiza como

ROBERTO PËREZ. Os Equipamentos de Educación Ambiental en Cuba
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actividade de carácter educativo por e para
traballadores e estudantes.

Na actualidade,  o  grupo integrano  un nú-
cleo  central de 27 investigadores, con  re-
presentantes de tódalas facultades e
carreiras do instituto, deles  3 realizan
estudos de doutorado, 13 son masters, 5 son
Profesores Auxiliares,  14 Asistentes e 8 son
Instructores.

O traballo realizado polo xoven grupo
ambientalista  vense perfeccionando  nun
breve período de tempo, transformando  a
imaxe do Complexo Educacional  onde se
atopa ubicado.

2.1. ¿Cales son os seus obxectivos?

• Contribuir mediante a educación conven-
cional e non convencional á formación
dunha cultura para o desenvolvemento sus-
tentable nas presentes e futuras xeracións.

• Formar educadores ambientalistas dotados
de competencias e valores profesionais
avanzados.

• Promover a Reanimación Ambiental de
Ciudad Escolar Libertad mediante a
execución de proxectos participativos.

• Contribuir ao desenvolvemento do
Complexo Científico Pedagóxico de Ciudad
Escolar Libertad a través da creación de
instalacións de uso múltiple que se incor-
poren ao equipamento para a Educación
Ambiental.

2.2. Cidade Escolar Libertad

É un complexo educativo enclavado nun área
de aproximadamente 2,6 km2  do Municipio
de Marianao ao noroeste da Cidade da Ha-
bana; as súas áreas foron  outrora a sede
do campamento militar máis importante do
país chamado Columbia, sendo convertido
despois do triunfo da Revolución en 1959  na
Ciudad Escolar Libertad.

A mesma conta con tódolos tipos de escolas
e niveis de ensinanza, dende o preescolar
ata a universidade; 2 Círculos  Infantís, 1
Concentrado de Preescolar, 6 Escolas Pri-
marias, 3 Secundarias, 1 Centro Vocacional
de Educación Artística, 1 Centro de Investi-
gación da Creatividade Infantil,
1 Preuniversitario, 1 Instituto Politécnico para
Técnicos Medios e Obreiros Calificados e
2 Escolas Especiais para discapacitados fí-
sicos e mentais nos que estudan máis de
8000 nenos e xóvenes.

Aquí radica ademáis a Universidade
 Pedagóxica  máis importante do país
nomeada Instituto Superior Pedagóxico En-
rique José Varona, onde de forman alrede-
dor de 11000 futuros educadores en 14
carreiras pedagóxicas. Ista universidade é
ademais centro de referencia para o siste-
ma educativo do país e desenvolve progra-
mas de superación para docentes de Cuba
e outros países a través de postgraos, maes-
trías e doutorados.

Cidade Escolar Libertad é unha
institución única  no país e quizais no mun-
do conistas características, xa que xunto ás
instalacións que se empregan como escolas
existen outras que contribúen á actividade
educativa como un ximnasio, dúas piscinas,
dúas sas de teatro, comedores escolares,
áreas deportivas, residencias estudiantis, bi-
bliotecas e centros de documentación e in-
formación, unha Casa Estudiantil enclavada
nun edificio de notable valor arquitectónico,
entre outras.

Cidade Escolar Libertad conta cunha apre-
ciable riqueza botánica distribuida en áreas
boscosas de orixe antrópico, xardíns e un
área de viveiro. Na década dos sesenta,
plantouse un bosque nas mazás que seguen
o trazado da cidade. Plantáronse variadas e
valiosas especies e o bosque, trinta anos
despois, acadou a súa madureza. Aínda
cando desapareceron algunhas áreas onde
se  construiron edificacións e outras
instalacións, aínda se conserva unha masa
boscosa das máis importantes da capital.
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Como parte esencial dos programas de Edu-
cación Ambiental, da formación de docen-
tes e da educación da poboación infantil no
coñecemento da natureza emprendeuse o
ordeamento sistemático, a forestación e a
conformación da cidade como museo
ecolóxico tendo como núcleo o viveiro.

Por  significar  Cidade Escolar Libertad  un
verdadeiro  tesouro polo seu  valor históri-
co, pola súa importancia como  ecosistema,
como centro cultural da cidade e como labo-
ratorio para o desenvolvemento da educa-
ción  das presentes e futuras xeracións ac-
tualmente se desenvolve un proceso de re-
animación que inclúe a reanimación ambien-
tal mediante proxectos educativos de carác-
ter participativo e a creación dun
equipamento versátil que ten como centro a
educación ambiental para o
desenvolvemento sostible.

Algunhas consideracións
en relación cos
Equipamentos para a
Educación Ambiental

Aínda que a nivel Internacional, os
equipamentos para a educación ambiental,
xeralmente se atopan en áreas alonxadas
dos centros escolares da  ensinanza xeral
obligatoria, entre eles identifícanse:  Centros
de Interpretación Ambiental, Granxas escola,
Museos, Espacios Verdes, entre outros, o
que require de por sí dunha inversión  adi-
ciona en transporte de estudantes e profe-
sores,  o que motivou  ao noso grupo a bus-
car solucións alternativas para o noso caso
particular en Cidade Libertad,
específicamente a problemática que nos
plantexamos  resolver foi a seguinte:  ¿es-
perar  que  os nosos alumnos continuaran
visitando  de forma esporádica as
instalacións que existen na nosa ciudade  ta-
les como:  o Acuarium Nacional, o museo de
Historia Natural, o Xardín Botánico, o
Zoolóxico Nacional, ou o Palacio dos
Pioneiros , nos que existen certos
equipamentos como Aulas Especializadas?
ou ¿ desenvolver proxectos participativos de
xestión e equipamentos  ambientais na pro-
pia Cidade Escolar Libertad, considerando
as  posibilidades ecolóxicas, históricas e
culturais que o noso Complejo Educacional
posúe?

Niste sentido, o equipo de GEA, e especial-
mente o seu Coordinador o Lic.  Ricardo
Bérriz Valle, comenzou a traballar coa idea
de  convertir os escenarios naturais,
ecosistemas  antrópico entre outros,  en
equipamentos para a educación ambiental,
para uso múltiple de estudiantes, profesores
e poboación en xeral. Na actualidade  o
obxectivo é convertir a tódolo Complexo Edu-
cacional nun xigantesco equipamento para
a educación ambiental.

Isto non significa que se  considere cada
árbore, horto ou outro sitio de interese,
ecolóxico,  cultural, histórico como tal, xa que
consideramos como equipamento para a

ROBERTO PËREZ. Os Equipamentos de Educación Ambiental en Cuba
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educación ambiental,  aquelas áreas  con
condicións para  establecer instalacións
de carácter temporal ou permanente, para
uso múltiple dunha poboación
heteroxénea e non estable, que deben
contar cun proxecto educativo definido,
e estar atendidas  por un personal  cuali-
ficado, capaz de utilizar os recursos
naturais ou tecnolóxicos dispoñibles, na
promoción de actividades que promovan
comportamentos sostibles.

A idea de convertir   determinadas áreas cer-
canas  aos centros escolares en
equipamentos  para desenvolver actividades
de educación ambiental non formal, constitúe
unha alternativa máis económica  e moito
máis viable  nos países  con poucos recur-
sos económicos, que a de crealos  en luga-
res distantes.

E ademáis, contribúe a darlle significado aos
diferentes compoñentes do ecosistema cer-
cano que rodea aos escolares,  xa que en
esencia, non se trata de construir  novas
instalacións costosas e sofisticadas, senón
en  capacitar un personal cun  proxecto edu-
cativo, cos recursos didácticos necesarios  e
menos costosos para ofrecer actividades  de
educación ambiental a un público variado.

Principais Proxectos
Participativos  de Xestión e
Equipamento Ambiental

- Gabinete  de Información  Ambiental
- Museo Escolar de Historia Natural
- Aula especilizada en  fontes renovables de

enerxía.
- Horto  escolar  con agricultura sostible
- Xardín  Botánico Escolar de Ciudad Libertad
- Proxecto de Reciclaxe.

Gabinete de Información Ambiental

Ten como obxectivo, brindar servicios biblio-
gráficos e informáticos aos estudantes  e pro-
fesores, sobre a temática da enerxía,

reciclaxe, saúde, formación ambiental, pro-
gramas de capacitación titorías e proxectos
de investigación.

É atendido por unha especialista en
biblioteconomía, así como por diferentes
membros do grupo  de Xestión  Ambiental
das diversas facultades que integran o equi-
po, os que recibiron cursos e formación re-
ferida á temática  ambiental.

Iste equipo tamén realiza accións coordina-
das conoutras institucións  educativas, tales
como o Centro  de Información e Xestión
Ambiental do Ministerio de Ciencias,
Tecnoloxía e Medio Ambiente (CITMA), Mu-
seo  de Historia Natural de Ciudad da Haba-
na, o Acuarium  Nacional, Xardín Botánico
Nacional e o Zoolóxico Nacional.

A instalación dispón de dous locais:

- Sá de Consulta, dotada cunha computado-
ra con todos os seus accesorios,  mobilia-
rio necesario para 10 personas, así como
un fondo de 600 bibliografías entre libros,
folletos, revistas e artigos.

- Aula  polivalente, dotado con 15 mesa  e
30 sillas, TV, vídeo, etc. necesarios  para
impartir actividades educativas, cursos de
capacitación. Conferencias, postgraos ou
outras actividades  que contribúan á infor-
mación e capacitación de estudantes e pro-
fesores do complexo científico educativo.

Iste Gabinete atópase ubicado no edifico do
Centro de Estudos de Postrados  do ISPEJV,
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no que tamén residen as oficiñas dos restan-
tes Proxectos de investigación do instituto.

As implicacións ambientais diste
equipamento para a educación e formación
ambiental dos estudiantes e profesores  do
instituto, así como do resto das persoas do
centro da “Ciudad Libertad”  consiste nos nu-
merosos servicios de consultas e titorías rea-
lizados aos mesmos na preparación de cur-
sos de capacitación, tesis de grao, mestrías
e diplomados.

Museo Escolar de Historia Natural

Iste proxecto estivo dirixido plo Licenciado
en Educación na especialidade en Xeografía
e  profesor da Facultade de Educación In-
fantil  Rafael Bosque  Suárez;  ten como re-
sultado  ata o momento da súa creación en
data relativamente reciente, 14  de septiem-
bre de 1999, un valioso equipamento para a
educación ambiental e para  o disfrute de
todo o  Complexo Educativo “Ciudad Libertad”.

O mesmo  ten como obxectivos principais:

- Contribuir á formación de docentes,
xóvenes e nenos no coñecemento e o amor
á natureza cubana e universal.

- Contribuir  á Educación Ambiental das
xeracións presentes e futuras.

- Contribuir ao desenvolvemento do Complexo
Pedagóxico de Ciudad Escolar Libertad
como centro de aprendizaxe ambiental.

Os contidos que se abordan niste museo,
refírense a xeología, paleontoloxía e
biodiversidade  da fauna cubana, e  entre as
actividades  que se ofrecen están os servi-
cios de visitas libres e dirixidas, información
bibliográfica, charlas, conferencias e expo-
sición de videos sobre estas temáticas.

O persoal cualificado co que conta esta ins-
talación está integrado por cuatro personas:
o director, unha museóloga e dúas veladoras.

Iste Museo Escolar é o producto do apoio e
a colaboración  de varias institucións, tales
como: Instituto Superior Pedagóxico “Enri-
que José Varona”, que aportou os locais para
a realización diste proxecto, o Museo Nacio-
nal de Historia Natural que donou unha boa
parte dos animais conservados,  o Instituto
de Ciencias da Educación (ICE) de Santia-
go de Compostela, que aportou unha colec-
ción de fotografía de aves cubanas,  así como
outros aportes personais de membros do
equipo de GEA, ademais de brindar a man
de obra de maneira voluntaria  e gratuita.

O museo consta de dúas sas principais, unha
adicada á xeología e paleontoloxía e  noutra
exhíbense diferentes mostras de especie da
fauna cubana, entre eles exemplares que es-
tán en perigo de extinción, tales como o
almiquí e o  manatí.

Ademais o museo dispón dunha área de con-
sulta coa bibliografía referente aos contidos
que se abordan nas sás e un almacén.

A instalación  posúe ademáis outros recur-
sos como son un televisor e unha
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videocassette para a proxección  e debates
de videos educativos.

As implicacións ambientais diste museo
como equipamento para o desenvolvemento
da educación ambiental, pódense apreciar
na contribución ao coñecemento e amor  da
natureza cubana, nos máis de 15.000 visi-
tantes rexistrados desde a súa inauguración
ata el pasado mes de octubre do ano en cur-
so, entre os que se destacan un elevado nú-
mero de estudantes e 209 extranxeiros.

Aula especilizada en  Fontes
renovables de enerxía

Como complemento dos equipamentos ne-
cesarios para contribuir á integración da di-
mensión ambiental,  creouse  a finais do ano
1998 un laboratorio (aula especializada) de
fontes renovables de enerxía na Facultade
de Ciencias do Instituto Superior Pedagóxico
«Enrique José Varona» adxunto a unha Cá-
tedra de Enerxía Renovable que ten a seu
cargo o traballo de investigación pedagóxica
e científica e a elaboración de  medios im-
presos, manuais, folletos para todos os niveis
e tipos de ensinanza para a formación da
cultura enerxética así como a inclusión dista
dirección na formación ambiental dos futu-
ros docentes e o persoal en exercicio.

Está como  obxectivo: Contribuir á formación
dunha cultura enerxética propia dun
desenvolvemento sostido nos nenos,
xóvenes e adultos como compoñente esen-
cial da educación ambiental.

Os contidos que nela se abordan son os re-
lacionados con: fontes  renovables de
enerxía,  Programa de Aforro e  Enerxía do
Ministerio de Educación  ( PAEME), Fluxo
de enerxía nos sistemas vivintes  e as posi-
bilidades dos procesos de reciclaxe para o
aforro de enerxía.

O equipamento conestas tecnoloxías xa
conta  ademais coa montaxe dunha Estación
Permanente de carácter pedagóxico de

fontes renovables de enerxía na Escola Es-
pecial para Cegos e Débiles visuais «Abel
Santamaría»,  cercana ao  aula  especializa-
da de enerxía renovable, cos  seguintes
equipamentos:

• Calentadores solares.
• Secador solar. (ubicado no organopònico

da rúa 29)
• Bomba eólica.
• Cociña de biomasa.

A montaxe, monitoreo e mantemento da es-
tación esta a cargo dos  estudantes e
traballadores da Facultade de Ciencias e da
Escola de cegos así como técnicos aporta-
dos pola empresa Ecosol.

Co apoio do grupo multidisciplinar  espérase
promover a elaboración dunha serie de pro-
gramas de televisión sobre fontes renovables
de enerxía tanto para o seu uso docente
como para a educación masiva da poboación
e a creación de programas de software para
a aplicación da informática á formación
dunha cultura enerxética sostible.

No aula desenvolvéronse cursos de supera-
ción para personal docente e outras perso-
nas interesadas na divulgación destas
tecnoloxías.

Poden  disfrutar distos medios e materiais
didácticos, todos os docentes, estudiantes e
outros investigadores cubanos e da rexión
interesados nel desenvolvemento de progra-
mas e proxectos para a educación ambiental.
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Proxecto: Xardín Botánico de
Cidade Escolar Libertad

A creación dun Xardín Botánico constitúe
unha das instalacións claves para a conver-
sión do CEL nun museo ecolóxico. Previsto
para ser concluido na  súa totalidade en 1999
para prestar servicio ás escolas do oeste da
capital, aínda non se rematou con algúns dos
seus obxectos de obra, por falla de
financiamento económico para a adquisición
dalgúns equipamentos e a restauración da
Casiña de Madeira. Na actualidade tense
concluído co proxecto de ordenamento dos
recursos boscosos e o seu manexo coa co-
laboración dunha empresa estatal de
proxectos (ENPA). Contará coas áreas sis-
temáticas, pavillóns e sendeiros didácticos
distribuídos por toda a Ciudad Escolar.

Obxectivos:

1. Protexer e fomentar os recursos forestais
e áreas verdes no perímetro de Ciudad
Escolar Libertad para a súa transformación
en Xardín Botánico.

2. Incrementar o número de especies cuba-
nas e todas aquelas que sexan viables nos
seus terreos para aumentar a
biodiversidade vexetal e polo tanto o seu
interese botánico.

3. Contribuir á formación de docentes,
xóvenes e nenos no coñecemento e o amor

á natureza e a riqueza florística do noso
país e o mundo.

4. Contribuir á Educación Ambiental de nenos,
xóvenes e adultos a través dun proxecto
participativo de xestión ambiental.

5. Contribuir ao saneamento ambiental de
CEL.

6. Desenvolver a producción de posturas
para contribuir á forestación do Municipio
Marianao.

Obxectos da obra do proxecto

• Arboreto
• 1 casa de cuberta transparente para “su-

culentas”.
• 2 Umbráculos rústicos.
• 1 Estanque para plantas acuáticas.
• Área de sementar e viveiro.
• Depósito de sustratos e humus.
• Camiños e sendeiros.
• Bomba eólica para abasto de auga, tan-

que elevado e sistema de rego.
• Restauración da casiña de madeira para a

dirección do Xardín dotada de salita de
exposición.

O Xardín brindará servicios para fíns docen-
tes e investigativos a  todos os centros do-
centes e a poboación en xeral do oeste da
capital así como a toda persoa interesada
nacional ou extranxeira. A instalación poderá
emplearse para a docencia de pregrao e
postgrao, a investigación e a extensión uni-
versitaria.

Isto quere dicir que o xardín se concibe fun-
damentalmente para a educación escolar
aínda que non se descarta a presencia
doutros públicos.

Para o seu funcionamento é imprescindible
a creación de Grupos Científicos Estudiantis
no ISPEJV e grupos de acción escolar con
nenos do complexo, que se articulen nas
actividades de xestión coas forzas
profesionais que traballarán no xardín. Así
mesmo involucra aos profesores e mestres
da Facultade de Ciencias Naturais, o Depar-
tamento de Ciencias Naturais da Facultade
da Educación Preescolar, Primaria e Espe-
cial e os centros de CEL.
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Como parte da súa actividade o xardín brin-
dará servicio de información especializada
a profesores, investigadores e estudiantes e
servirá para expoñer os resultados das
expedicións científicas organizadas polo
ISPEJV. Tenerá ao seu cargo ademáis a rea-
lización de eventos científicos tanto botáni-
cos como pedagóxicos.

Para desplegar as súas funcións esta insta-
lación virá establecendo relacións de traballo
mediante convenio coas institucións afíns
dentro e fóra do país.

As actividades do xardín concíbense cun
dobre propósito, dun lado garanten o seu
desenvolvemento e mantemento e, doutro,
exercen unha acción educativa nos seus par-
ticipantes. Xa se realizou o levantamento
boscoso para o contéo, análise taxonómico
e mapéo de áreas forestadas e por forestar.
Ademais os estudantes segundo o nivel em-
prenderán  estudos do solo para o plan
prospectivo de sementar as áreas a forestar,
a atención silvícola e fitosanitaria das áreas
forestadas, ol establecimento de sendeiros
e sinalizacións didácticas e a forestación das
áreas previstas.

 Proxecto  “Horto Escolar»

O noso sistema educativo está baseado no
principio martiano de combinar o estudo co
traballo, o que contribúe ao desenvolvemento
dunha cultura  laboral nos nosos estudantes;
o presente proxecto pretende dar resposta
productiva ás necesidades de
autoabastecemento de vexetais, hortalizas,
plantas  mediciñais e especias para o
Complexo educacional, así como contribuir
á formación integral dos estudantes  e
traballadores.

Para garantir isto, emprendeuse a construc-
ción de organopónicos de alto rendemento
con canteiros conformados con tellas aca-
naladas con materia orgánica e rego micro
localizado.

Co personal especializado do noso grupo,
esta instalación constitúe un equipamento

para  a aprendizaxe das diversas técnicas
de permacultura: compostaxe, preparación
de abonos orgánicos, biofertilizantes e
lombricultura.

Asemade, sempre que sexa posible se em-
plearán portadores enerxéticos de fontes re-
novables de enerxías, é dicir enerxía solar,
sobre todo na súa forma eólica e fotovoltaica.

Programa: Receiclaxe e control de
refugallo

Obxectivos:

1. Contribuir á Educación Ambiental por
medio da formación dunha cultura de
reciclaxe nos traballadores e estudantes de
CEL.

2. Contribuir ao saneamento ambiental de
CEL.

Nos centros de CEL xérase semanalmente
grande cantidade de papel como resultado
da actividade educacional. Actualmente
bótase nos depósitos de lixo comúns con
outros tipos de residuos o que perxudica  que
esta materia prima poda  ser reutilizada.

Por outra banda o bosque xera unha grande
cantidade de materia orgánica que pode ser
procesada a través de compostaxe e facer
máis eficiente o uso desta biomasa como fer-
tilizante orgánico tanto para a xardiñería
como para a producción de alimentos agrí-
colas.

Numerosas actividades iniciáronse para des-
envolver unha infraestructura estable  que
permita reciclar a maior cantidade dos resi-
duos sólidos que alí se xeran,  así como a
montaxe dun módulo didáctico para a elabo-
ración artesanal de papel, pero ata o  mo-
mento xurdiron diferentes dificultades que li-
mitaron o cumplimiento dos obxectivos
propostos.
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Conclusión

Co desenvolvemento de todos istos
proxectos  noso equipo de profesores que
compoñen  o Grupo de Xestión Ambiental
do noso instituto,  aspiramos a convertir o
Complexo Educacional de Ciudad Libertad
nun centro de aprendizaxe  ambiental na
capital, convirtiendo moitos dos inmobles e
demáis escenarios naturais en equipamentos
para a educación ambiental non formal.

Emporiso,  a tarefa principal que enfrenta o
grupo nistos momentos, é a de completar os
proxectos que non remataron,  así como per-
feccionar os proxectos educativos dos
mesmos e a divulgación  dos obxectivos,
contidos e actividades  que istos poden ofre-
cer, a través de cartaces e outros materiais
informativos .
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ANEXOS

Casiña de madeira do Xardín
Botánico Escolar de Ciudad
Libertad

Na área do arboreto do futuro Xardín Botá-
nico de Ciudad Escolar Libertad existe unha
casiña de pequenas proporcións que chama
a atención pola súa singularidade en medio
dun contorno constructivo composto por dis-
tintos estilos pero todos de mampostería.

En Ciudad Libertad a xente chámalle “a ca-
sita de madeira”.

Ista casiña constitúe unha verdadeira peza
de museo dentro da cidade escolar. É a úni-
ca construcción que queda do que fóra o
campamento orixinal de Columbia. Como se
coñece, iste campamento comezouse a
construir polo exército de ocupación «ianqui»
o 24 de novembro de 1898 no espacio que
ocupaba a finca de Quemados, ao noroeste
da Habana. As construccións foron
orixinalmente de madeira e así se mantivo
ata 1934 despois que Fulgencio Batista deu
o seu primeiro golpe de estado. Comenzou
entón unha remodelación completa do cam-
pamento e as construccións de madeira foron
sustituidas por outras de mampostería e isto
deu vida ao que o tirano chamou Ciudad Mi-
litar de Columbia e coa cal orquestou unha
grande campaña demagóxica e populista.

Segundo consta no mapa militar (segreto) do
campamento, que se deu á luz despois de
1959, e a explicación do arquitecto que dirixiu
a remodelación do campamento para a súa
conversión na cidade escolar só queda en
pé esta casita. Isto implica que cumpriu cen
anos conservando a maioría das súas ca-
racterísticas orixinais.

Por estas razóns é necesario emprender
unha laboura de rescate diste pequeno ca-
cho da historia de Cuba.
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Características

A casiña está construida de madeira con teito
a dúas augas dunha tella infinita de canal
estreita. Conta con tres habitacións que es-
tán separadas por tabiques de madeira; un
tabique central divide lonxitudinalmente o
interior con portas que comunican a habita-
ción maior coas dúas máis pequenas.
Ademáis posúe un portal con arco poligonal
soportado por duas columnas de madeira.

Uso actual

Esta construcción emprégase na actualidade
como almacén do equipo de xardiñería de
Ciudad Libertad o que contribuiu ao seu de-
terioro.

Estado actual

En todo o seu exterior apréciase o deterioro
do maderamen, fiestras  e a pintura da casi-
ta.

O portal con arco poligonal soportado por
columnas de madeira está afectado por visi-
ble deterioro na súa base. Así mesmo o pe-
destal de busto está en desuso fai anos e
paradóxicamente o estado da xardiñería ex-
terior é deplorable.

Construíronse engadidos que non formaban
parte da estructura orixinal. Dous deles foron
construidos de mampostería e tella de as-
besto cemento, un para baños e outro
destínase a almacén. Ao fondo da casita
construiuse un tellado de tella continua de
fibrocemento soportado por estructura de
ferro e un piso de cemento rústico. Istos
engadidos que non se corresponden ao
deseño orixinal desentonan co estilo cons-
tructivo da casa.

Obxectivos de la restauración

• Recuperar o inmueble para a súa conser-
vación como patrimonio.

• Instalar a dirección do Centro de
Aprendizaxe para a Educación Ambiental
e para o Desenvolvemento Sostible que
vele pola súa conservación futura.

• Crear no seu interior unha sá didáctica de
botánica, reforestación e permacultura.

Natureza da restauración

A reconstrucción da casiña require prelimi-
narmente:

• Retirar todos os engadidos para devolverlle
a súa apariencia externa orixinal.

• Reparación do maderamen exterior e inte-
rior sustituíndo as madeiras que o requiran.

• Reparación de portas e fiestras, estas últi-
mas deben ser sustituidas por fiestras
semellantes ás orixinais.

• Sustitución dos pisos que o requiran.
• Poñer cuberta semellante á orixinal.
• Pintura de aceite exterior e interior da cor

original.
• Realización de construcción independien-

te para servicios sanitarios para uso do
personal traballador e de visita ao xardín.

Requerimentos e tarefas previas á restau-
ración

• Ampliar a investigación histórica acerca da
estructura e apariencia orixinal da casita.

• Proporcionar unha nova ubicación ao equi-
po de xardinería no local con condicións
para traballadores e equipos.

Formas de execución

A restauración farase baixo supervisión dos
departamentos de inversións do ISPEJV e
de mantemento de Ciudad Libertad e será
executada por estudiantes e docentes
involucrados no proxecto baixo a dirección
de personal especializado.
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Iste libro “Recursos e Equipamentos de educación ambiental”
contén moitas das ponencias presentadas no Seminario de Educación Ambiental

da Facultade de Ciencias da Educación, da Universidade da Coruñana súa terceira edición,
e rematouse de imprentar no prelo da Excma. Deputación Provincial da Coruña,

no mes de xuño do 2003
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