A MALETA NATURALISTA
O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
(CEIDA), a través do seu Centro de Documentación Ambiental, pon a
disposición de todos os centros educativos unha colección de libros para
achegar o medio natural ao alumnado. Con elas pretende dar a coñecer
o patrimonio natural da nosa contorna máis próxima e fomentar a
realización de actividades ao aire libre nos centros de ensino.
As maletas naturalistas inclúen guías de flora, fauna e fungos, cadernos de
campo, e outros recursos didácticos dirixidos tanto á Educación Primaria
como Secundaria. Porque calquera idade é boa para achegarse á natureza!

CONDICIÓNS DE PRÉSTAMO
O préstamo das maletas naturalistas é gratuito para todos os centros
educativos da Comunidade Autónoma de Galicia, que poderán dispoñer
dos materiais durante 1 mes (incluindo as datas de envío e devolución).

COLECCIÓN DE MATERIAIS
As maletas naturalistas inclúen os seguintes materiais bibliográficos:
Mi primer cuaderno
de campo de hábitats
de España

Editorial SM
2013

Mi primer cuaderno
de Campo

Tundra Ediciones
2018

Guía de campo

Editorial SM
2016

El diario del
naturalista:
para estudiar la
naturaleza de
tu entorno y sus
cambios

Editorial SM
2016

Mi primera guía de
aves

La Galera
2011

Guía de aves de
Galicia

Baía Edicións
2004

Inventario ilustrado
de insectos

Faktoría K de
Libros
2015

Identificar las aves
por el color

Omega
2015

Mi primera guía de
campo de insectos y
otros invertebrados

Tundra Ediciones
2017

Insectos de Europa

Omega
2005

Mi primera guía de
campo de mariposas
diurnas y nocturnas

Tundra Ediciones
2018

Guía das libélulas de
Galicia

Baía Edicións
2011

Mi primera guía de
campo de mamíferos

Guía dos mamíferos
de Galicia

Tundra Ediciones
2017

Baía Edicións
2007

Mi primera guía de
campo de setas y
otros hongos

Guía micolóxica dos
ecosistemas galegos

Tundra Ediciones
2017

Baía Edicións
2005

Mi primera guía de
árboles

La Galera
2009

Guía das árbores de
Galicia

Baía Edicións
2006

Inventario ilustrado
de los árboles

Faktoría K de
Libros
2018

Mi primera guía de
campo de plantas
silvestres

Tundra Ediciones
2017

Inventario ilustrado
de flores

Guía das plantas de
Galicia

Faktoría K de
Libros
2017

Xerais
2016

COMO CONVERTERSE EN ALUMNOS/AS
NATURALISTAS
As maletas naturalistas son unha boa ferramenta para achegarse á
natureza, pero non esquezas que:
• As saídas ao campo son a mellor forma de aprender da nosa contorna.
• Tomar notas no caderno e apoiarnos nas guías de campo axudará a
adquirir os coñecementos e fomentará a creatividade.
• Prismáticos, lupas, trueiros,... hai moitas ferramentas de exploración
para axudarnos a observar a flora e fauna que nos rodea.
• Acompañar os paseos de naturalistas experimentados poden facilitar o
achegamento ao natural.
• Tocar, hulir, escoitar, medir... a natureza está chea de
sensacións!

O CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
AMBIENTAL DOMINGO QUIROGA
O Centro de Documentación Ambiental do CEIDA é único centro de
recursos de información e documentación especializado en Medio
Ambiente que está aberto a toda a cidadanía en Galicia.
As maletas viaxeiras non son o único servizo que ofrece aos centros de
ensino galegos. Conta con máis de 28.000 documentos dispoñibles en
préstamo e cun servizo de búsquedas especializadas de documentación na
Rede.
Infórmate
https://documentacion.ceida.org
documentacion@ceida.org - 981 630 618

