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O proxecto  
Pradarías mariñas, tesouro de 
biodiversidade
Nos últimos anos aumentou o coñecemento sobre as pradarías mariñas da costa cántabro-atlántica. 

Tanto as universidades galegas como os centros tecnolóxicos cántabros e vascos levan desenvolvido 

proxectos centrados en estudar diversos aspectos das pradarías mariñas. Malia isto, o progreso 

científico moitas veces non se transfire á sociedade e queda relegado ao escrito en teses, artigos de 

investigación e informes. “Non se pode protexer o que non se coñece” sería un lema idóneo para 

este proxecto. Deste xeito, para que a cidadanía en xeral saiba o que son as pradarías mariñas, que 

beneficios achegan á sociedade e concienciar sobre a importancia da súa conservación, cómpre 

que as coñezan in situ ou mediante a información que este proxecto lles proporcionará. 

Así pois, o CEIDA, como centro de referencia para a Educación Ambiental en Galicia, puxo en 

marcha o proxecto “ZOSTERA. Pradarías mariñas, tesouro de biodiversidade” co apoio da Fundación 

Biodiversidad, do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este proxecto ten como 

obxectivo concienciar sobre a importancia da conservación das pradarías de fanerógamas mariñas 

da costa cántabro-atlántica (Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi), co que pretende dar a coñecer 

os beneficios ambientais, económicos e sociais que as pradarías proporcionan entre a cidadanía, así 

como a integración de colectivos específicos da poboación local na súa conservación.
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Programa de educación ambiental 
sobre pradarías mariñas
Dentro do proxecto realizáronse ao longo do curso escolar 2020-2021 unha serie de actividades en 

centros educativos que incluíron un traballo máis intensivo con 5 centros educativos de municipios 

costeiros con presenza de pradarías mariñas. Con estes centros desenvolveuse un seguimento científico 

de cadansúa pradaría mariña á vez que os e as estudantes fixeron uns traballos de investigación e 

divulgación sobre as pradarías mariñas que investigaron na súa comunidade escolar e incluso coa 

súa veciñanza ou responsables políticos locais.

Estes traballos foron finalmente presentados no I Congreso Escolar Pradarías Mariñas, Tesouros da 

Biodiversidade, que se celebrou en xuño de 2021 no Centro Cultural A Fábrica de Perillo, Oleiros. Este 

Congreso, xa que se desenvolveu con restricións de capacidade pola pandemia, está gravado e 

pódense ver os traballos presentados na seguinte ligazón:

https://www.youtube.com/watch?v=VjCuj96L98E&ab_channel=ceidagalicia

A elaboración deste material didáctico parte desa experiencia educativa e ten como obxectivo servir 

de manual para o profesorado de cara a orientalo na realización das distintas actividades ao longo 

do curso con contidos sobre o que son as pradarías mariñas, onde se atopan, a súa importancia 

ecolóxica, os servizos ecosistémicos que ofrecen, problemas da súa conservación e onde podes 

atopalas na túa contorna próxima.

A acción inclúe dúas partes: 

1. Información técnica para o profesorado e educadores e educadoras ambientais.

Información apta para profesorado de primaria, secundaria e bacharelato sobre as

pradarías mariñas, orientada a achegarlle todos os recursos necesarios para o traballo tanto

na aula como fóra dela.
2. Proposta de actividades. Contén unha serie de propostas para realizar na aula ou, no caso

de ser posible, nunha pradaría mariña próxima. Deberán elixirse aquelas actividades que se

adapten á clase, programa e contexto social, algunhas das cales foron postas en práctica polos

centros educativos que participaron neste programa educativo, ben propostas polas educadoras

ambientais do CEIDA, ben propostas polos propios centros educativos. A todos e todas elas, 

profesorado e nenos e nenas, moitas grazas! 

Mariña e Noltii

Son os nomes que recibiron os dous cabaliños de mar protagonistas do programa educativo realizado. 

Foron así bautizados a través dun concurso realizado nas redes sociais do CEIDA e guiarán este 

material didáctico.

fotos Mariña e Noltii

Zostera marina

Zostera noltei

https://www.youtube.com/watch?v=VjCuj96L98E&ab_channel=ceidagalicia


As pradarías 
mariñas

Información 
técnica 
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Unidade 1. Que son as pradarías mariñas?

As pradarías mariñas, ou tamén chamadas prados mariños, son un hábitat que se atopa 

nas zonas costeiras de todo o mundo. Poderiamos asemellalo, aínda que con notables 

diferenzas, a unha pradaría terrestre (fig. 1). As especies formadoras das pradarías mariñas 

son fanerógamas, é dicir, plantas con flores. Polo tanto, son plantas mariñas e non algas. Teñen 

raíz, talo e follas; e producen flores e sementes.

Figura 1.

Aínda que as fanerógamas mariñas e as macroalgas aparentemente teñen un parecido, son 

organismos moi diferentes (fig. 2). As raíces das fanerógamas mariñas absorben os nutrientes 

e son, xunto cos rizomas, as estruturas que permiten a ancoraxe da planta co sedimento. 

Ademais o crecemento dos rizomas permite que a planta vaia medrando e ocupando máis 

espazo do leito mariño. A planta tamén almacena nutrientes no rizoma. Pola súa banda, as 

follas intercambian osíxeno e dióxido de carbono coa auga, captan a luz e nelas prodúcese a 

fotosíntese. Porén, a diferenza das plantas con flores en terra, carecen de estomas. Os estomas 

son uns poros diminutos que teñen as plantas, sobre todo nas follas, que se abren e se pechan 

para controlar o intercambio de auga, osíxeno e dióxido de carbono. As fanerógamas mariñas, 

ao non teren estomas, posúen unha capa delgada chamada cutícula que permite que o 

osíxeno, o dióxido de carbono e os nutrientes penetren directamente desde a auga ao interior 

das follas.

Esta complexidade que acabamos de comentar sobre as fanerógamas mariñas non existe nas 

algas, xa que son organismos moito máis simples. Non teñen flores. As súas suxeicións, tamén 

chamadas rizoides, simplemente se adhiren ás rochas ou ao fondo mariño. Os rizoides das 

algas, a diferenza das raíces das fanerógamas mariñas, xeralmente non absorben nutrientes.

Sabías que? A Universidade de Santiago de Compostela ten un herbario onde posúe preto de 

130.000 pregos, dos cales máis de 30.000 son algas e fanerógamas mariñas 

https://www.usc.gal/herbario

Figura 2.
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Unidade 2. As cebas

Na costa de Galicia hai tres especies de plantas fanerógamas que forman pradarías mariñas: 

Zostera marina, Zostera noltei e Ruppia maritima. Como Ruppia maritima presenta baixas 

coberturas e non existe información actualizada sobre a área que ocupan, centrarémonos 

nas dúas especies de zostera, chamadas cebas ou xebras. As dúas especies de cebas teñen 

un aspecto semellante, pero tamén presentan características diferentes (Fig. 3).

Figura 3

Zostera marina Zostera noltei

rizoma horizontal 
(5 mm de diámetro) rizoma horizontal 

(2 mm de diámetro)

raíces
de 6 a 12 emerxen do rizoma horizontal

raíces
(de 4 a 8 raíces principais)

nós

vaíña pechada

vaíña aberta

Follas acintadas, 
agrupadas en feixes 
e unidas pola vaíña 
(ata 1 m de longo 
e 8 mm de ancho)

Follas acintadas, 
agrupadas en feixes 
e unidas pola vaíña 
(entre 6 e 30 cm de longo 
e 1 mm de ancho)

Follas con puntas ovaladas.
Un nervio central 
e de 1 a 5 pares 
de nervios secundarios

Follas con puntas bilobuladas.
Un nervio central 
e 2 pares de nervios secundarios

inflorescencia

inflorescencia

A ceba grande ou Zostera marina ten rizomas horizontais, de 2 a 5 mm de grosor, formados 

por entrenós e nós. Os nós son as zonas do rizoma onde nacen cara arriba os grupos de 

follas (feixes foliares) e cara abaixo as raíces (de 4 a 6 en grupos de 2). Entre nó e nó, están 

os entrenós, os cales teñen unha lonxitude de entre 10 e 35 mm. Os feixes foliares posúen 

entre 3 e 8 follas acintadas, cun ápice ovado, un nervio medio principal e de 5 a 11 nervios 

secundarios. A lonxitude das follas varía entre 10 e 120 cm, cunha altura media de 80 cm e 

unha anchura de 0,3-1,20 cm. Z. marina distínguese a primeira ollada de Z. noltei polo seu 

maior tamaño de follas. 

A ceba pequena, tamén chamada xebra, ou Zostera noltei é unha especie de tamaño máis 

pequeno. Caracterízase por presentar rizomas horizontais máis delgados, duns 0,5 a 2 mm 

de grosor, con entrenós de lonxitude variable entre 4 e 35 mm. Do mesmo xeito que Z. marina, 

dos nós nacen cara arriba as follas e cara abaixo as raíces, máis finas que as de Z. marina. 

Os feixes están formados por 4 ou 5 follas acintadas co ápice bilobulado; a lonxitude destas 

varía entre 6 e 40 cm e son moi estreitas, de 0,5 ata 1,5 mm.

Ambas as especies de cebas ou zostera teñen similitudes. As follas máis internas dese grupo 

de follas (feixes) son as máis novas, mentres que as externas son as máis vellas e protexen as 

follas novas que se están formando. A diferenza doutras fanerógamas mariñas, por exemplo a 

endémica do mar Mediterráneo Posidonia oceanica, non teñen rizomas verticais. Son especies 

monoicas, é dicir, presentan as inflorescencias (flores) tanto femininas como masculinas nunha 

mesma folla. Esta folla, que é máis ríxida que o resto, chámase espata. Dentro da espata hai 

unhas envaiñadas onde están as flores. As sementes das dúas plantas teñen forma de elipse, 

pero de maior tamaño as de Z. marina (2,5-4 mm) que as de Z. noltei (1,5-2 mm). 

As pradarías mariñas localízanse en Galicia desde a parte interna ata a parte media das 

rías, onde atopan a protección necesaria ante a acción da ondada, permitindo a ancoraxe 

das raíces de zostera no substrato. Os prados de ceba pequena encóntranse en zonas 

intermareais con substratos con lodo ou lodo-areosos (fig. 4a, d). Os prados da ceba grande 

son principalmente submareais, chegando ata os 4 metros de profundidade, e localízanse 

maioritariamente en fondos areosos. Nalgunhas zonas, as pradarías de Z. marina son 

intermareais e áchanse en solos lodo-areosos. As dúas especies poden formar pradarías mixtas, 

como sucede nas rías de Ares, Betanzos e Ortigueira, na de Arousa ou na de Pontevedra. 
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Crecemento das fanerógamas mariñas

Tanto Zostera marina como Zostera noltei poden crecer de forma asexual e sexual. Denomínase 

crecemento asexual, tamén chamado clonal, cando a planta crece porque vai engadindo 

novos ramets. Un ramet está composto por un fragmento de rizoma no que hai un feixe de 

follas cara arriba e un grupo de raíces cara abaixo. Este tipo de reprodución clonal é o 

mecanismo dominante no mantemento e crecemento das pradarías mariñas. 

As cebas tamén se reproducen de forma sexual, é dicir, con flores. As inflorescencias ou flores 

son pouco vistosas e producen froitos e sementes. Como mencionamos anteriormente, son 

especies monoicas, é dicir, nunha soa planta coexisten as flores femininas e masculinas. Para 

que unha ceba se reproduza sexualmente, deben darse varios factores, pero principalmente 

que a auga de mar posúa unha determinada temperatura. Ten lugar con temperaturas 

superiores a 10 ºC, polo que en latitudes tépedas, como en Galicia, adoita ocorrer entre a 

primavera e o verán. 

Os feixes de ceba xeralmente teñen un ciclo de vida de 2 anos (Figura 4). A finais do inverno, 

as sementes xerminan e medran durante o verán, creando novos brotes. Estes novos brotes 

pasan o inverno nunha fase de crecemento lento. A finais do inverno do segundo ano, os 

brotes transfórmanse en estruturas de floración que producen ducias de sementes. Despois 

de liberar a semente, o brote morre. 

Figura 4. Esquema do ciclo de vida bianual dunha planta de Zostera marina desde a súa xerminación ata 

a súa morte.

Na última década, houbo un avance de ciencia e proxectos ambientais relacionados coas 

pradarías mariñas en Galicia. Non obstante, este progreso non se ve reflectido en traballos 

feitos en lingua galega. Por iso na proposta de actividades que facemos tamén se insiste en 

metodoloxías de investigación-acción nas que o alumnado sexa produtor de información na 

súa comunidade para mellorar a sensibilización sobre a conservación da pradarías mariñas, 

aconsellando facelo en galego ante a enorme escaseza de información sobre os nosos 

prados mariños nesta lingua.

Gustaríanos tamén pedirche investigar como denominan en galego as pradarías mariñas 

na túa comarca ou localidade. Se teñen nomes comúns diferentes para cada unha das 

especies, etc. Calquera opción recollida pódesnola comentar ou ben no correo electrónico 

educacion@ceida.org ou nos comentarios do vídeo do I Congreso Pradarías Mariñas, Tesouros 

da Biodiversidade citado anteriormente.

Ano 1.

Finais do inverno

Ano 2.

Finais do inverno

Ano 1.

Primavera e verán

Ano 2.

Finais do inverno

Xerminación 
de sementes

Producen e liberan 
sementes.
O brote transformado 
morre

Crecemento 
vexetativo dos 
brotes

Os novos brotes 
transfórmanse 
en estruturas de 
floración

mailto:educacion@ceida.org
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Unidade 3. Quen habita nas pradarías mariñas? 

FAUNA 

Nas pradarías mariñas habita un gran número de animais que non poden vivir en zonas onde 

non haxa prados mariños ou bosques de macroalgas. A diferenza dos bosques de macroalgas, 

as pradarías mariñas ou máis ben as súas follas, rizomas e raíces crean unha armazón que 

proporciona zonas de refuxio onde diversas especies de fauna evitan a depredación. Ademais, 

estas armazóns ou microhábitats son tamén zonas de alevinaxe para diferentes organismos, 

é dicir, zonas onde moitas especies mariñas poñen as súas postas. 

Sabías que? Estímase que hai ata 40 veces máis especies de fauna mariña nas pradarías 

mariñas que nos fondos mariños compostos só por area sen vexetación.

Demostrouse que as poboacións de crustáceos (como as centolas), moluscos (como o choco) ou 

peixes (como os cabaliños de mar) que viven nas pradarías mariñas están compostos dunha 

alta cantidade de individuos xuvenís, o que indicaría que as pradarías de fanerógamas mariñas 

actuarían de pequenas gardarías para especies de fauna mariña.

Investigacións realizadas en México descubriron que hai pequenos crustáceos e poliquetos 

(cempés mariños) que polinizan as flores das pradarías mariñas como o fan os insectos coas 

flores terrestres. 

Algunhas das especies que empregan os prados mariños para se alimentar ou para buscar 

refuxio son explotadas comercialmente, por exemplo as xibas. As xibas (Sepia officinalis), 

tamén denominadas chocos, empregan as follas de ceba grande ou Zostera marina para 

pór os ovos (Figura 5). A xiba nai inxecta tinta negra nos ovos cando os deposita; deste xeito 

protéxeos dos depredadores debido á toxicidade da tinta. Ás veces a xiba nai queda sen 

tinta e os ovos son de cor esbrancuxada (Figura 5 d). Se se eliminasen as pradarías de ceba 

grande, a supervivencia da xiba veríase ameazada, así como todos os beneficios económicos 

e sociais que a rodean. 

Sabías que? As xibas poñen os seus ovos unha soa vez na vida e logo morren. Poden chegar a 

poñer ata 500 ovos en varios días. A posta das xibas nas pradarías de ceba grande é un 

proceso moi difícil de gravar porque estes animais se asustan e foxen, pero o biólogo e videógrafo 

submarino Manuel E. Garci (IIM-CSIC) logrou gravalo na ría de Vigo: 

https://youtu.be/NrCxNqUWkeA

Os cabaliños de mar e os peixes pipa habitan tamén nas pradarías mariñas, xa que son o 

hábitat destas dúas especies de cabaliños de mar ameazadas. Os seus nomes en latín son 

Hippocampus guttulatus e H. hippocampus (Figuras 6 a e b). Os peixes pipa non son tan 

coñecidos; trátase de peixes de pequeno tamaño, de corpo alongado e que pertencen á 

familia dos cabaliños de mar (Figuras 6 c e d). Tanto os cabaliños de mar como os peixes 

pipa son especies ameazadas debido á súa forma e ao seu tamaño; ademais, que se atopen 

nun medio tan ameazado como as pradarías mariñas aumenta a súa vulnerabilidade. Estes 

diminutos animais viven nestes prados, xa que a armazón que forman as cebas os protexe dos 

depredadores. Os cabaliños de mar enganchan a súa cola nas follas da planta e permanecen 

alí mentres se alimentan ou descansan. Aínda que prefiren as pradarías mariñas para vivir, 

tamén habitan en bosques de macroalgas. Polo tanto, existe un maior número de especies 

de cabaliños de mar e peixes pipa nunha pradaría mariña ou un bosque de macroalgas 

que naquelas zonas onde só hai area ou rocha descuberta. 

Figura 5.

https://youtu.be/NrCxNqUWkeA
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Sabías que? No sur de Portugal, hai investigadores que identificaron a ceba pequena como un 

dos hábitats máis utilizados para vivir polas dúas especies de cabaliños de mar que tamén temos 

aquí: Hippocampus guttulatus e H. hippocampus.

Do mesmo xeito, as aves migratorias aproveitan as pradarías mariñas na seca ou cando está 

a baixar a marea (intermareais) como áreas de descanso e alimentación durante as súas 

longas viaxes no inverno (Figura 7). Trátase de especies de aves protexidas de elevado interese 

ecolóxico como os virapedras, os pilros, os mazaricos, etc., que se alimentan das follas de 

ceba ou dalgúns pequenos animais que viven neles, por exemplo cangrexos. Ademais, outras 

pequenas aves empregan as arribazóns das pradarías (pradaría morta que chega á beira 

polo efecto da marea e da ondada) para deixar as súas postas ou construír os niños, xa que 

nestes lugares tamén atopan alimento, por exemplo as pulgas de mar. O aumento de aves 

invernantes nas pradarías mariñas cántabro-atlánticas contribúe á importancia internacional 

destas zonas.

Sabías que? Ornitólogos de Cantabria descubriron que, cando aumentan as pradarías 

mariñas das Marismas de Santoña, tamén se incrementan as poboacións de aves invernantes que 

chegan á pradaría.

Figura 6. Figura 7.
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FLORA 

Nas pradarías mariñas, ademais da fauna que habita nelas, tamén hai unha gran cantidade 

de macroalgas asociadas. As algas que se atopan na pradaría son compoñentes importantes, 

xa que poden desempeñar diversas funcións. Tanto as plantas formadoras das pradarías (en 

Galicia ceba grande, Zostera marina, e ceba pequena, Zostera noltei) como as macroalgas 

asociadas ofrecen alimento e protección contra os depredadores a numerosos organismos, 

que se converten en residentes temporais ou permanentes das pradarías mariñas. 

A produción primaria é a enerxía que unha planta consegue grazas á fotosíntese. Así pois, 

a produción primaria das fanerógamas mariñas, sumada á das macroalgas asociadas que 

viven nas pradarías, converte estes ecosistemas entre os máis produtivos do mundo. Ademais, 

as fanerógamas mariñas son capaces de absorber nutrientes a través das raíces e das follas, 

mentres que as macroalgas o fan mediante os seus talos; deste xeito eliminan da auga estas 

partículas, polo que as augas costeiras están máis transparentes e cunha maior calidade.

Con todo, hai diferenzas entre o número de especies de macroalgas asociadas ás pradarías 

de Zostera marina (189 especies) e de Zostera noltei (10 especies). Esta diferenza é normal, 

pois as pradarías de Z. marina adoitan estar a maior profundidade e as comunidades, máis 

profundas (máis submareais e menos intermareais), acubillan un maior número de especies.

As 10 especies de macroalgas máis abundantes nos prados mariños de Galicia son: Ulva rigida, 

leituga ou verza de mar (Ulva australis), Gracilaria gracilis, Dictyota dichotoma, Ceramium 

secundatum, Ectocarpus siliculosus, Dasysiphonia japonica, Asperococcus bullosus, Ulva 

clathrata e Colaconema daviessi. 

As follas de Zostera marina e Zostera noltei posúen tamén flora epifítica. A flora epifítica ou epífitos 

son as algas que viven sobre as follas de zostera. Algunhas destas especies son exclusivas 

das follas de fanerógamas mariñas como Cladosiphon zosterae e Pneophyllum fragile ou 

das follas de Zostera marina como Rhodophysema georgei. Polo tanto, as fanerógamas 

mariñas teñen unha importancia salientable, xa que, se non existisen, tampouco existirían 

estas especies epifíticas, que, debido ao seu pequeno tamaño, son o alimento para moitos 

animais diminutos.

Figura 8.
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Unidade 4. Por que son un tesouro?

As pradarías de fanerógamas mariñas proporcionan importantes servizos ecosistémicos, é 

dicir, ofrecen numerosas vantaxes nos hábitats adxacentes, como por exemplo ser áreas de 

cría para moitas especies, incrementando desta forma a biodiversidade. Algúns dos beneficios 

destes prados son: 

Captación de carbono e produción de osíxeno

Como comentamos anteriormente, as fanerógamas mariñas son plantas e, polo tanto, 

realizan a fotosíntese para poder obter enerxía. Fixan o dióxido de carbono utilizando a 

enerxía proporcionada pola luz e transfórmana en carbono orgánico empregado para o 

crecemento das plantas. As altas taxas de produción primaria, é dicir, de realización das 

fotosínteses, implican unha elevada produción de osíxeno que se libera á auga de mar e 

posteriormente podería liberarse á atmosfera. 

Sabías que? Cada gramo de carbono que hai nos tecidos das fanerógamas mariñas procede de 

3,67 gramos de CO2 atmosférico.

A ciencia estima que aproximadamente o 35 % do peso das fanerógamas mariñas é carbono. 

Unha parte da estrutura desas fanerógamas (raíces e rizomas) queda soterrada no chan 

das pradarías durante moitos anos (no caso de zostera, durante décadas), formando un 

almacén ou stock de carbono. O CO2 atmosférico vaise acumulando amodo a este stock. 

Unha pradaría de Z. marina acumularía 0,1 toneladas de CO2 por hectárea e ano. 

Para interpretar mellor estas cifras, fagamos un suposto: imaxina que puideramos plantar 

ceba grande ou Z. marina no campo do Estadio de Riazor (A Coruña), pois só as plantas 

acumularían 71,4 kg de CO2 nun ano. Se agora esta cifra a aplicamos á extensión estimada 

de todas as pradarías mariñas do planeta, só as fanerógamas mariñas acumularían o 0,4 % 

das emisións de CO2 que se emiten nun ano á atmosfera (que se calcula en dez mil millóns 

de toneladas). 

Pero cómpre ter en conta a cantidade de CO2 que as pradarías mariñas levan acumulado 

durante toda a súa historia, é dicir, en milleiros de anos. Se agora mesmo todas as pradarías 

mariñas do planeta desaparecesen á vez, liberarían á atmosfera unha gran cantidade de 

CO2. Malia que a comunidade científica estima que a extensión destes prados mariños no 

planeta é só o 0,2 % da superficie total dos océanos, a liberación de todo o stock de CO2 

soterrado polas pradarías do planeta durante miles de anos equivalería a dous anos de 

emisións globais de CO2. Por iso representan un papel esencial na regulación do ciclo global 

de carbono. 
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Atenuación do hidrodinamismo 

As follas das fanerógamas mariñas suavizan o movemento da auga, favorecendo a retención 

das partículas de area suspendidas na auga e regulando, deste xeito, a transparencia das 

augas costeiras. Se a auga é máis transparente, aumenta a dispoñibilidade de luz na parte 

inferior da pradaría, favorecendo así o crecemento das cebas e das algas que se atopan nesta 

zona. Se hai un aumento de cebas, haberá aínda máis control da transparencia da auga, e así 

sucesivamente. Ademais, a utilización de nutrientes e a acumulación de substancias tóxicas 

que se atopan disolutas no mar por parte das plantas, así como a produción de osíxeno ou o 

almacenamento de carbono, favorecen a diminución dos efectos da contaminación costeira 

e o quecemento global, convertendo os prados mariños nunha gran factoría de purificación 

e destoxificación da auga. 

Tanto as follas como os rizomas e as raíces estabilizan o sedimento sobre o que medran 

as pradarías mariñas. Dito doutro xeito, a planta axuda a fixar a area no chan mariño, 

reducindo desta forma a resuspensión de partículas areosas polas correntes e as ondas. 

En definitiva, os sedimentos sobre os que medran as pradarías teñen menos posibilidades 

de ser mobilizados, polo que as pradarías mariñas se converten en diques naturais, xa 

que poden reducir a erosión da costa, como a que se produce cando hai grandes 

temporais de ondas.

Creación de hábitats 

As cebas xeran microhábitats que non estarían dispoñibles en ausencia destas comunidades 

vexetais, e, como xa se citou, os prados de fanerógamas mariñas proporcionan un hábitat 

axeitado para un gran número de organismos que non poden vivir en fondos mariños sen 

vexetación. Estes microhábitats serven de morada, refuxio, criadeiro e fonte de alimentación 

para multitude de especies, moitas delas cun elevado valor comercial ou de importancia 

ecolóxica. Cómpre ter en conta que a maioría das especies que habitan estes prados non 

son especies que se exploten, pero poden ser o alimento para as que si o son. Por exemplo, a 

abundancia de xiba nas pradarías mariñas non só é elevada, senón que tamén é responsable 

da súa abundancia en áreas sen pradaría, xa que, como explicamos anteriormente, a xiba 

pon os ovos sobre as cebas. 

Bioindicadores 

As cebas están consideradas como bioindicadores. Os bioindicadores son todos aqueles 

organismos vivos que, grazas ás súas características, son sensibles aos diferentes cambios 

ambientais que se dan na natureza e reaccionan a estes cambios; por exemplo, un aumento 

na contaminación da auga. As cebas, ao ser organismos sésiles e perennes, son sensibles 

aos cambios na súa contorna, como poden ser a crecente presión dos seres humanos nas 

zonas costeiras ou o cambio climático. Se se quere aplicar o valor bioindicador das cebas, 

estúdanse determinadas variables como por exemplo a porcentaxe de ceba nun cadrado de 

50 × 50 cm. Se durante un tempo se observa que unha porcentaxe da planta vai diminuíndo, 

haberá que buscar a resposta a por que a planta ocupa cada vez menos espazo. O estudo 

durante un tempo dalgunha variable de determinada especie bioindicadora, como as 

cebas, chámase monitorización, e constitúe unha ferramenta moi útil e flexible para estudar 

os posibles cambios que ocorren nunha zona. 
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Unidade 5. Ven visitarme

Aprender teoría sobre as pradarías mariñas, darnos conta de que ese ecosistema existe en 

Galicia ou escoitar atentamente unha charla sobre elas é entretido, pero nada se compara 

co poder didáctico de observar, descubrir e tocar unha pradaría mariña. Os prados mariños 

están na maior parte da costa galega, sobre todo naquelas zonas máis protexidas á ondada. 

Aínda que é certo que a maioría das pradarías de ceba grande están mergulladas ou son 

de difícil acceso, hai bastantes pradarías de ambas as especies de fanerógamas ás que é 

doado acceder. Se queres coñecer onde están as pradarías mariñas na túa localidade ou 

as máis próximas a elas, podes usar estas dúas vías:

• Consulta en Internet o Atlas de las praderas marinas de España
(https://www.iucn.org/es/content/atlas-de-las-praderas-marinas-de-espana). 

Ao final do capítulo podes atopar o mapa das pradarías mariñas  de  Galicia

• . Consulta o Manual de boas prácticas para a conservación de pradarías mariñas editado
polo CEIDA no marco do mesmo proxecto que este material didáctico

http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-practicas-para-a-conservacion-de-

pradarias-marinas

Unidade 6. SOS: Estamos desaparecendo!

Durante os últimos anos, os impactos negativos que levamos provocando os seres humanos 

nos prados de fanerógamas mariñas (por exemplo, o quecemento global) están causando 

a perda e a redución da extensión das pradarías mariñas a nivel global.

En Galicia, coñécese a desaparición e/ou redución de prados mariños nas últimas décadas. 

Se ao valor como ecosistema que teñen pradarías de cebas lles engadimos que sofren 

multitude de ameazas humanas, é normal que actualmente estean protexidas nalgunhas 

zonas xeográficas. A continuación, imos ir explicando as principais ameazas que sofren as 

pradarías mariñas na nosa beiramar.

Sabías que? Estudos científicos puxeron de manifesto que, se as pradarías mariñas son de 

pequeno tamaño, son máis vulnerables á extinción que as pradarías de grandes extensións.

https://www.iucn.org/es/content/atlas-de-las-praderas-marinas-de-espana
http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-practicas-para-a-conservacion-de-pradarias-marinas
http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-practicas-para-a-conservacion-de-pradarias-marinas
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Rexeneración de praias e construcións portuarias

Un impacto potencial que diminúe a extensión dos prados mariños é a rexeneración das 

praias, que implica grandes cantidades de area para depositar posteriormente sobre a costa 

e desta forma aumentar a extensión da praia. As rexeneracións causan o soterramento de 

todo o que hai na beiramar, incluídas as pradarías mariñas.

En 2016 desapareceu a pradaría existente na praia de Lago (Camariñas) debido a un proceso 

de rexeneración dunha praia próxima. Nos últimos anos houbo propostas de varias obras 

de rexeneración de praias, como na praia das Delicias (Sada, A Coruña) ou de dragaxe, 

como na ría do Burgo (A Coruña), as cales suporían un perigo de eliminación tanto para as 

pradarías de Zostera marina e Zostera noltei como para a diversa fauna que habita nestes 

prados, desde importantes aves migratorias ata chocos e as súas postas. 

Outro impacto relevante é a construción de novos portos que eliminan de forma directa as 

pradarías. Ademais, estas infraestruturas modifican a dinámica mariña, é dicir, o movemento 

da auga e da ondada, alterando os procesos de sedimentación da area. Aínda así, isto non 

sempre causa unha redución da extensión da pradaría, xa que ás veces a alteración da 

dinámica mariña aumenta a sedimentación, tal e como ocorreu cos prados mariños na ría 

de Foz. 

Doutra banda, as dragaxes que se levan a cabo nas rías son outro dos impactos e mesmo do 

mal estado de conservación dalgunhas pradarías.

Marisqueo a pé e desde embarcación 

A maior parte da pradarías mariñas galegas comparten localización con áreas marisqueiras, 

e esta actividade xeradora de gran riqueza, profundamente feminizada e de forte tradición 

nesta comunidade, causa pola contra unha importante presión sobre as pradarías mariñas.

O emprego de ferramentas como os raños, cos que se collen as ameixas, berberechos, etc., 

tamén orixina a retirada das fanerógamas mariñas, incluídas os seus rizomas e raíces. 
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Durante a extracción e o desenvolvemento doutras actividades relacionadas coa produción 

marisqueira, as cebas trípanse e os sedimentos onde están ancoradas as fanerógamas 

son retirados para facilitar o crecemento dos moluscos. Mesmo ás veces cómpre empregar 

maquinaria pesada (como escavadoras) durante eses traballos enriba delas. Por exemplo, 

as plantas de ceba grande son retiradas durante a extracción da ameixa nas pradarías 

adxacentes á illa de Cortegada, pertencente ao Parque Nacional das Illas Atlánticas de 

Galicia. Demostrouse que as actividades marisqueiras provocan a diminución da extensión 

destes prados mariños e, no peor dos casos, a súa completa eliminación.

Por outro lado, as actividades acuícolas, como as bateas de mexillón ou as gaiolas de 

acuicultura, son outra fonte potencial de impactos para as pradarías mariñas, xa que os 

desfeitos orgánicos destas actividades provocan a deterioración dos sedimentos onde 

medran as pradarías. Pola contra, en Portugal, a comunidade científica ten demostrado que 

as pradarías mariñas melloran a calidade da auga de entrada nos estanques de acuicultura. 

Eutrofización e verteduras tóxicas

Outro dos problemas aos que se enfrontan as pradarías mariñas é a eutrofización, proceso 

que ocorre cando no mar hai un exceso de nutrientes (nitróxeno, fósforo e materia orgánica), 

o cal favorece que haxa unha maior cantidade de fitoplancto (microorganismos do plancto

capaces de realizar a fotosíntese). Este exceso de fitoplancto sitúase na superficie da auga 

e non deixa que a luz do sol penetre, polo que nin as xebras nin as algas poden efectuar a 

fotosíntese, provocando que as plantas non poidan medrar e/ou sobrevivir.

Outros compostos tóxicos que se verten ao mar acumúlanse nas fanerógamas mariñas e, se 

acadan unhas concentracións moi altas, poden chegar a ser tóxicos para as plantas. Algúns 

destes compostos son deterxentes, hidrocarburos, herbicidas, praguicidas, metais pesados, 

etc.

Fondeadura de embarcacións

A fondeadura de embarcacións fóra dos portos destrúe as pradarías mariñas. Os barcos que 

fondean enriba das pradarías mariñas provocan cos seus rizóns, cabos ou cadeas a rotura 

das cebas. Ademais, moven o sedimento mariño e orixinan a resuspensión da area, dando 

lugar a que penetre unha menor cantidade de luz solar. O impacto negativo da fondeadura 

dunha embarcación pode parecer insignificante, pero, se esta actividade se multiplica con 

moitas embarcacións na mesma zona e na mesma época do ano, diminúe o crecemento 

das plantas ano a ano. 

Todos estes impactos son causados de forma directa ou indirecta pola acción do home. Non 

obstante, a participación pública e activa dos sectores que forman parte da sociedade (as 

administracións gobernamentais, as empresas, os centros educativos, as universidades, os 

científicos, os medios de comunicación e as redes sociais) incide coas nosas actividades 

diarias en que as pradarías mariñas teñan boa saúde e non se vexan abocadas a diminuír 

ou a desaparecer. A información e a súa transferencia á comunidade educativa, así como 

o xeito de transmitila, pode marcar a diferenza entre axudar á conservación das pradarías

mariñas ou provocar a súa desaparición. 



Proposta de 
actividades
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Propóñense a continuación unha serie de actividades didácticas para realizar con grupos de nenos 

e nenas de entre 10 e 12 anos, podendo adaptarse a maioría das actividades para as idades de 12 

a 16 anos. Están pensadas para poder desenvolverse desde un centro educativo ou desde espazos 

de educación non formal, contextos onde habitualmente se levan a cabo moitas das actividades de 

educación ambiental.

Algunhas das actividades propostas son para realizar na aula ou en lugares pechados, aptas para 

poder traballar sobre as pradarías mariñas en calquera localización xeográfica; algunhas implican 

poder acceder a algún prado mariño; outras precisan do traballo e divulgación coa comunidade 

educativa, e outras traballo e divulgación coa comunidade local. 

As actividades propostas fanse desde unha lóxica de educación ambiental e, polo tanto, non só de 

coñecemento do medio, e concíbense desde intervencións e ópticas multidisciplinarias, vinculadas 

con áreas non só das ciencias da natureza, senón doutras áreas como ciencias sociais, lingua galega, 

educación artística, matemáticas, valores sociais e cívicos ou novas tecnoloxías. A maiores, esta 

proposta de actividades parte das premisas básicas da educación ambiental de xerar conciencia 

crítica sobre as causas da destrución do medio ambiente e a necesidade de xerar aptitudes de 

afecto e empoderamento pola conservación da natureza. 

Trátase tamén do primeiro material didáctico sobre as pradarías mariñas galegas, polo que calquera 

suxestión de mellora, retroalimentación sobre o seu emprego e demais será benvida e servirá para 

mellorar futuros materiais. Agradeceremos tamén se, a partir da execución dalgunha destas actividades, 

xerades novos materiais divulgativos sobre as pradarías mariñas galegas, como así propomos en 

varias das actividades, e nolos facedes chegar. Así que, se che apetece facer calquera comentario 

ou suxestión, non dubides en enviárnolo a educacion@ceida.org. Moitas grazas! 

actividade  
de aula

actividade  
de grupo

actividade 
de centro 
educativo

actividade  
de comunidade 
local

actividade 
de pradería 
mariña

mailto:educacion@ceida.org
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 Vinculación co currículo

• Coñecemento, gozo, coidado e valoración da 

natureza.

• Iniciación á actividade científica.

• Interese pola observación e polo estudo rigoroso de 

todos os seres vivos.

• Obter información relevante sobre feitos ou 

fenómenos, integrando datos da observación directa 

e indirecta.

 Obxectivos

• Establecer unha primeira toma de contacto coas 

pradarías mariñas.

• Dar a coñecer a existencia e a importancia 

ecosistémica delas.

• Concienciar sobre a importancia de coidar os prados 

mariños.

 Espazos

Esta actividade levarase a cabo na aula, non 

precisaremos saír ao exterior para comezar a 

introducirnos no mundo das pradarías mariñas, xa 

que consistirá máis nunha breve explicación e no 

mantemento dun primeiro contacto mediante vínculos 

emocionais, documentos audiovisuais e opinións 

colectivas.

Realizarase en gran grupo, no que participará toda a 

aula, porque pensamos que así será máis enriquecedor 

este primeiro contacto.

 Temporalización

Esta será unha pequena actividade de pouca duración, 

como introdución e iniciación a todo o que está por vir. 

Non máis de 30 minutos.

 Recursos materiais 

Ordenador con acceso á rede, proxector, impresión de 

fotografías e mapas (opcional).

 Metodoloxía 

Esta actividade será aplicable tanto a nenas e nenos que 

teñan preto do centro escolar unha pradaría mariña como 

para os que non. É unha actividade de divulgación e 

concienciación para a que non fai falla expresamente visitar 

un prado mariño nin ter un preto. 

Para esta actividade, o primeiro paso será o de crear unha 

especie de vínculo emocional entre as nenas e nenos e 

as pradarías mariñas e desta maneira espertar interese 

polo tema. Para isto, indagaremos na relación que cada un 

ou unha de nós temos co mar, recordos de días de praia 

nel, algúns familiares que se dediquen a traballar no mar, 

paseos a carón del… Unha vez feito isto, pasamos a ter 

unha primeira toma de contacto coa temática do proxecto. 

A intención é propiciar que o alumnado comunique de 

xeito libre os coñecementos que teñan ou expoñan as 

dúbidas que lles poidan xurdir sobre as pradarías mariñas. 

Proxectaremos imaxes destas en gran grupo, 

compararémolas coas pradarías terrestres e buscaremos 

se temos algunha preto. Para iso poderemos empregar 

as seguintes imaxes e utilizar como referencia para 

as localizacións o Manual de boas prácticas para a 

conservación de pradarías mariñas, onde temos a 

referencia das principais 50 pradarías mariñas galegas  

(http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-

practicas-para-a-conservacion-de-pradarias-marinas)

Podemos tamén comezar polo visionado deste vídeo 

explicativo sobre as pradarías mariñas:   

https://www.youtube.com/watch?v=EBfy_-9HSJ4 

Faremos despois unha posta en común con algunhas 

preguntas semellantes a estas: 

• Que é o que vexo?

• Que penso disto? A que me recordan? 

• Que é o que máis me sorprende?

• Que dúbidas me xorden a partir destas imaxes?

• Interesaríame coñecer máis sobre isto?

Estas cuestións servirannos de guía para comezar a 

mergullarnos no mundo das pradarías mariñas, para ver 

as súas inquedanzas e, entre todos e todas, empezar a 

indagar e descubrir, tendo como obxectivo espertar a súa 

curiosidade sobre as pradarías mariñas.

Actividade 1. Descubrindo as pradarías mariñas

 Preguntas para a avaliación 

• Mostraron curiosidade ou sorpresa por estes 

ecosistemas?

• Mostraron algún tipo de coñecemento, identificación 

ou relación das pradarías mariñas ou das cebas 

concretamente?

http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-practicas-para-a-conservacion-de-pradarias-marinas
http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-practicas-para-a-conservacion-de-pradarias-marinas
https://www.youtube.com/watch?v=EBfy_-9HSJ4
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Pradaría mariña de Bouzas, Vigo Ovos de xiba nunha pradaría mariña



22 • Guía didáctica sobre pradarías mariñas • 22

Praia de Lago, CamariñasPradaría mariña na marea baixa. enseada do Vao. O Grove 
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 Vinculación co currículo

• Coñecemento, gozo, coidado e valoración da natureza.

• Ecosistemas.

• Interese pola observación e polo estudo rigoroso de

todos os seres vivos.

• Estratexias e normas para o intercambio

comunicativo: participación; exposición clara;

escoita; respecto á quenda de palabra; entoación

adecuada; respecto polos sentimentos, experiencias,

ideas, opinións e coñecementos dos e das demais.

• Participación en situacións de comunicación,

espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso

ordenado e coherente en lingua galega.

• As habilidades de comunicación. A percepción

e o emprego do espazo físico na comunicación.

Os elementos da comunicación non verbal que

favorecen o diálogo: ton de voz e maneira de falar.

Adecuación a diferentes contextos.

• Estratexias da linguaxe oral como instrumento de

comunicación: escoitar, preguntar, argumentar en

lingua galega.

• Participación e cooperación nas situacións

comunicativas de relación social especialmente as

destinadas a favorecer a convivencia con valoración

e respecto das normas que rexen a interacción oral.

• A aserción. Exposición e defensa das ideas propias

con argumentos fundados e razoables empregando

estratexias de comunicación construtivas.

 Obxectivos 

• Interiorizar os coñecementos básicos sobre as

pradarías, razoando a veracidade ou non de cada

afirmación.

• Ser capaz de expor tanto argumentos como dúbidas

sobre diferentes aspectos vinculados ás pradarías

mariñas.

• Obter unha visión panorámica e introdutoria da

problemática da conservación das pradarías

mariñas.

 INDICAR SE É VERDADEIRO (V) OU FALSO (F) 

Aula ou espazo común habitual.

 Temporalización 

Non máis de 30 minutos.

 Recursos materiais 

Ordenador e proxector.

 Metodoloxía 

Para facer que a actividade resulte dinámica e atractiva, 

precisamos afastar o mobiliario da aula para os extremos 

co fin de que nos poidamos mover por ela. Estableceremos 

na aula dous extremos, como unha especie de barómetro 

onde un extremo da aula será o falso total e o outro 

extremo o verdadeiro. 

Para cada un dos enunciados os nenos e nenas 

comezarán situándose no centro, que será o espazo 

reservado para o “non sabe”. En función do que 

consideren de resposta, irán a cada un dos extremos 

da aula, segundo corresponda, se están convencidos 

da falsidade ou veracidade, ou situaranse en zonas 

intermedias en función da cantidade de dúbidas que 

teñan. Todo o espazo é un barómetro e deben situarse nel 

en función da maior ou menor confianza na súa resposta.

Comezaremos agora a exposición dos motivos, primeiro 

dos nenos e nenas que estean nos extremos e despois 

exporanse as dúbidas daqueles que se atopen na zona 

central ou intermedia. Na exposición dos argumentos, 

os nenos e nenas poderán ir movendo a súa posición se 

consideran que alguén os convenceu. 

Unha vez que a exposición dos argumentos e das dúbidas 

remate e se decidan as posicións finais, darase a resposta 

verdadeira.

O aprendido mediante a realización do barómetro 

podemos trasladalo despois de cada pregunta a esta ficha:

Actividade 2. Barómetro das pradarías mariñas

1. As pradarías mariñas están compostas por un tipo de algas característico que semellan herbas terrestres. V F

2. Das máis de 400.000 plantas con flor que se coñecen no mundo, só 60 aproximadamente están adaptadas a vivir no mar. V F

3. As pradarías mariñas son ecosistemas moi singulares polo seu colorido e con flores vistosas. V F

4. Aínda que sexa unha pradaría sempre somerxida, estas plantas, as cebas, tamén fan a fotosíntese desde o fondo do mar. V F

5. Ao posuír flores, as especies que compoñen estes prados mariños precisan tamén das abellas e outros insectos para seren
polinizadas.

V F

6. En Galicia temos moitas pradarías mariñas, na maior parte das rías galegas, aínda que sexan moi descoñecidas. V F

7. As pradarías mariñas sempre están cubertas pola auga do mar. V F

8.
As pradarías mariñas galegas están compostas habitualmente por dúas especies de plantas mariñas que lles chamamos 
cebas ou xebras. V F

9. En Galicia podemos observar cabaliños de mar principalmente nas zonas onde hai pradarías. v F

10.
Cando o mar devolve ás praias as arribazóns de restos de algas e pradarías mariñas, cómpre que se recollan con tractores 
para evitar o lixo nas praias. V F

11. Do mesmo xeito que os bosques en terra, as pradarías mariñas son berce, gardaría, despensa e refuxio dunha enorme
biodiversidade.

V F

12. O bo das cebas é que, ao seren plantas e teren raíces, se poden transplantar. Así que cando hai que facer algunha obra sobre
algunha pradaría, como portos ou paseos marítimos, pódense transplantar estas plantas a outros lugares para evitar así os danos.

V F

(F)

(V)

(F)

(V)

(F)

(V)

(F)

(V)

(V)

(F)

(V)

(F)

Espazos
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 Preguntas para a avaliación 

• Acertaron maioritariamente as hipóteses que saían resoltas no vídeo exposto anteriormente?

• Mostraron curiosidade polas novas aprendizaxes?

• Eran quen de razoar e expor argumentacións a partir da información anteriormente trasladada, ou comparando con 

outras especies, hábitats ou espazos que coñeceran?
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 Vinculación co currículo 

• Coñecemento, gozo, coidado e valoración da 

natureza.

• Ecosistemas.

• Recoñece e explica algúns ecosistemas.

• As relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias. 

Poboacións, comunidades e ecosistemas. 

Características e compoñentes dun ecosistema.

• Aproximación experimental a cuestións científicas 

próximas á súa realidade. 

• A selección de xeito autónomo de información 

relevante.

• Planificación e realización de proxectos, experiencias 

sinxelas e pequenas investigacións, formulando 

problemas, enunciando hipóteses, seleccionando 

o material necesario, montando, realizando e 

extraendo conclusións. 

• Utilización da Guía das tecnoloxías da información 

e da comunicación para a procura e tratamento 

guiado da información.

• Busca e elaboración de información por diversas 

fontes.

• Indagación e apreciación das posibilidades plásticas 

e expresivas dos elementos naturais e artificiais do 

contexto próximo.

• Creación de obxectos tridimensionais con distintos 

materiais.

• Elaboración de producións plásticas utilizando 

técnicas mixtas, elixindo as técnicas, os instrumentos 

e os materiais de acordo coas súas características e 

coa súa finalidade.

 Obxectivos 

• Recoñecer e diferenciar as dúas especies de ceba 

presentes nas pradarías mariñas galegas.

• Entender o concepto de biodiversidade e coñecer a 

máis relevante dos prados mariños galegos.

• Entender o que é unha cadea trófica e por que é tan 

relevante a conservación das pradarías mariñas para 

moitas destas especies.

• Desenvolver aptitudes de curiosidade, asombro e 

afectivas cara ás pradarías mariñas e as especies 

que viven nelas.

 Espazos 

Aula.

Actividade 3. As diferentes cebas  
e a biodiversidade que as rodea

 Temporalización 

Varias xornadas de traballo, en función da profundidade 

coa que se queira abordar.

 Recursos materiais 

Acceso á rede, cartolinas e material de papelaría básico, 

plastilinas e material de refugallo.

 Metodoloxía 

Esta actividade que propomos xorde da realizada polo IES 

As Bizocas do Grove (Pontevedra) dentro dos traballos de 

seguimento e investigación sobre pradarías mariñas que 

se presentaron no I Congreso Pradarías Mariñas, Tesouro 

de Biodiversidade. Cóntanos aquí o alumnado como o 

fixeron (a partir do minuto 36) e o seu visionado pode 

servir de inspiración para efectuar a actividade, que aquí 

se propón máis simplificada para 5.º e 6.º de primaria.

https://www.youtube.com/watch?v=VjCuj96L98E&ab_

channel=ceidagalicia

Queremos realizar a nosa maqueta dunha pradaría 

mariña. Para iso investigaremos primeiro en grupos de 2-3 

nenos e nenas as dúas especies de cebas, fanerógamas 

mariñas, presentes en Galicia: Zostera noltei e Zostera 

marina. 

Procuraremos saber cales son as diferentes partes que 

compoñen a planta e as súas funcións, o seu tamaño, 

onde prefiren vivir, a que profundidades, etc. Buscaremos 

información, fotografías e vídeos…

Pasaremos a facer unhas maquetas baseándonos nas 

ilustracións anteriores e nas fotografías e vídeos que 

vimos, que nos servirán de base para a elaboración 

posterior dunha maqueta das dúas especies. Cada 

grupo de 2-3 nenos/as faraa con diferentes materiais de 

refugallo, botellas de plástico, plastilina, etc. 

Prepararemos en paralelo a base da nosa maqueta da 

pradaría mariña, coa procura do substrato, como area, 

onde iremos colocando as diferentes plantas.

Ademais, todos os grupos procurarán información sobre as 

diferenzas básicas entre algas e plantas, empregando, por 

exemplo, a información do vídeo do alumnado do IES As 

Bizocas, ou o que se expuxo no vídeo da ACTIVIDADE 1. 

A continuación, especializarémonos por grupos de 

traballo, recollendo información sobre algunhas especies 

presentes nas pradarías das rías galegas. Cada grupo 

investigará dúas ou tres especies, que deben ser de 

grupos taxonómicos diferentes, e fará un pequeno mural 

sobre elas, estudando tamén se teñen algunha relación 

con outras das especies seleccionadas. 

Poremos nun lugar visible e en grande cales son as 

especies que entre todos imos investigar xuntos con 

algunha foto delas para espertar a curiosidade, favorecer 

a procura da información de relación entre elas e ter 

sentimento do traballo colectivo. 

ESPECIES PROPOSTAS, frecuentes nas pradarías mariñas 

galegas (que poderán ser ampliadas ou reducidas, 

segundo o profesorado considere). 

https://www.youtube.com/watch?v=VjCuj96L98E&ab_channel=ceidagalicia
https://www.youtube.com/watch?v=VjCuj96L98E&ab_channel=ceidagalicia
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ALGAS

• Algas verdes (Ulva australis, Ulva clathrata).

• Algas vermellas (Gracilaria gracilis, Gracilaria

vermiculophylla, Ceramium secundatum, Chondria

capillaris).

• Algas pardas (Dictyota dichotoma, Cutleria multifida,

Ectocarpus siliculosus, Asperococcus bullosus).

INVERTEBRADOS

• Esponxas: pan de gaivota (Halichondria pánica).

• Cnidarios: anemone chupona (Anemonia sulcata).

• Anélidos: Platynereis durerilii.

• Equinodermos: estramar (Asterias Rubens), ourizo de

mar (Echinocadium cordatum), carallo ou cogombro de

mar (Holoturia forskalii).

• Crustáceos: camarón (Paraemon sp.), cangrexo

(Carcinus maenas), cangrexo ermitán (Pagurus

bernhardus).

• Gasterópodos: caracola (Gibbula umbilicata), lebre de

mar (Aplysia punctata).

• Cefalópodos: choco ou xiba (Sepia officinalis), polbo

(Octopus vulgaris).

• Bivalvos: Ameixa fina (Ruditapes decussatus),

berberecho (Cerastoderma edule).

• Poliplacóforos: apegón, chuchón (Leptochiton

cancellatus).

VERTEBRADOS

• Peixes: cabaliño de mar (Hippocampus guttulatus),

agulla brava (Neraphis lumbriciformis).

• Aves: mazaricos, por exemplo, mazarico rabinegro

(Limosa limosa), garza real (Ardea cinerea), píllara

grande (Charadius hiaticula), lavanco real (Anas

platyrhynchos) e cullereiro (Platalea leucorodia).

Cada grupo fará unha pequena ficha das especies que lle 

tocou investigar (descrición da especie, nomes en galego 

e en castelán, de que se alimenta, como se reproduce, 

algunha curiosidade). Dalgunhas destas especies 

atoparemos información máis facilmente que doutras, 

así que adaptaremos as nosas fichas á información 

dispoñible. Pasaremos agora a facer unha maqueta de 

cada unha delas. Empregaremos para iso material de 

refugallo, plastilina, etc.

Todos os nenos e nenas exporán o resultado da súa 

investigación ao resto de compañeiros, presentarán a 

maqueta das súas especies e faremos a construción 

da maqueta da pradaría con todos os nosos elementos 

colaborativamente. 

A nosa maqueta poderase expor xunto coas fichas 

elaboradas nalgún lugar do centro educativo. Esta 

actividade poderá completarse, como así fixeron no 

IES As Bizocas, con explicación do alumnado a outros 

compañeiros e compañeiras dos diferentes ciclos 

educativos do centro que visiten a nosa maqueta.

 Preguntas para a avaliación 

• Mostraron curiosidade e asombro polas plantas e animais que investigaron?

• Foron capaces de lles explicar ben a súa especie ás compañeiras e compañeiros?

• Achegaron ideas sobre materiais, formas e colocación e amosaron ilusión no proceso de construción da súa maqueta?
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 Temporalización 

Varias xornadas de traballo, en función da profundidade 

coa que se queira abordar.

 Vinculación co currículo 

• Coñecemento, gozo, coidado e valoración da natureza.

• O respecto e a conservación do medio ambiente. 

A actitude crítica ante a falta de respecto e 

conservación do medio ambiente.

• Ecosistemas.

• Recoñece e explica algúns ecosistemas.

• Aproximación experimental a cuestións científicas 

próximas á súa realidade. 

• Achegamento ao método de traballo científico 

mediante o estudo dalgunhas das súas características 

e a súa práctica en situacións sinxelas.

• Porcentaxes e proporcionalidade.

• Expresión das partes utilizando porcentaxes.

• Cálculo de tantos por cento en situacións reais. 

• Identificación e respecto, ao realizar saídas fóra do 

colexio, dos sinais básicos de tráfico que afectan aos 

peóns e peoas e ás persoas ciclistas.

 Obxectivos 

• Recoñecer unha pradaría mariña, identificar 

as plantas que a compoñen e as principais 

características deste ecosistema.

• Coñecer o método de caracterización científica 

dunha pradaría mariña e familiarizarse cos 

conceptos básicos.

• Achegarse aos ecosistemas mariños desde unha 

actividade práctica nunha pradaría intermareal.

• Desenvolver curiosidade e afecto pola pradaría 

mariña estudada.

 Espazos 

Esta actividade ten que transcorrer nunha pradaría 

mariña que sexa accesible para nenos e nenas. Pode 

consultarse a presenza delas en  

http://www.ieo.es/es/atlas-praderas-marinas

http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-

practicas-para-a-conservacion-de-pradarias-marinas

Actividade 4. Coñecendo o que me rodea.  
Seguimento científico dunha pradaría mariña

 Temporalización 

Hora e media de actividade na pradaría.

 Recursos materiais 

Por cada grupo de cada 4 ou 5 nenos e nenas:

• Un cadrado de arame de 50 cm de ancho.

• Un cadrado de arame de 25 cm de ancho.

• Cinta métrica que sexa resistente á auga.

• Carpeta-soporte para apoiar os papeis onde tomar 

os datos das mostras.

• Bolígrafo.

Para cada persoa que participe na actividade:

• Unha pequena toalla.

• Calzado e vestimenta apropiada para cada pradaría.

• Auga e crema solar.

 Metodoloxía 

Temos que identificar primeiro cal é a pradaría mariña 

máis accesible e próxima ao noso centro educativo. 

Cómpre visitala sempre uns días antes, xa que os prados 

mariños presentan moita variabilidade ao longo do 

ano, tanto en densidade, extensión e presenza de algas 

como por variación do estado do substrato que poida 

dificultar a actividade.

Chegamos á nosa pradaría mariña, mudamos o calzado 

e alá imos! 

Ao chegarmos a ela, cómpre lembrar en grupo o 

aprendido na aula anteriormente sobre os beneficios 

ambientais dunha pradaría e ser conscientes de que 

imos coñecer e tamén pisar un ecosistema incriblemente 

valioso e que temos que facelo, como sempre na natureza, 

coidando que o noso paso sexa o máis imperceptible 

posible. Os prados mariños, tamén na marea baixa, 

seguen dando acubillo a moitas formas de vida que 

poden sufrir coa nosa presenza se esta non é coidadosa.

Dividiremos o grupo en subgrupos de catro ou cinco 

integrantes. Cada un destes grupos levará:

• Un cadrado de mostraxe grande (50 cm).

• Un cadrado de mostraxe pequeno (25 cm).

• Bolígrafo e carpeta con formulario para a anotación 

de datos.

• Cinta métrica resistente á auga.

Cada grupo irá cubrindo os datos do formulario 

de mostraxe científica dunha pradaría mariña, que 

resumimos nos seguintes pasos:

• Identificaremos o nome dos nenos e nenas que 

conforman cada grupo.

• Tomaremos os datos básicos de lugar, día e hora da 

mostra.

• Cada grupo de nenos e nenas repartiranse polo prado 

mariño para tomar diferentes mostras ao longo de todo 

el. Cada grupo tomará 3 mostras distintas. Se a nosa 

pradaría estivese composta por diferentes xebras, sería 

aconsellable que se tomasen mostras en varias zonas 

que representen a súa composición.

http://www.ieo.es/es/atlas-praderas-marinas
http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-practicas-para-a-conservacion-de-pradarias-marinas
http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-practicas-para-a-conservacion-de-pradarias-marinas
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• Comezamos a toma de mostras situando o noso 

cadrado de mostraxe grande na primeira zona. Este 

cadrado xa non se moverá ata que acabemos de 

tomar todos os datos da nosa zona 1. E este proceso 

repetirémolo en cada unha das tres zonas de mostraxe. 

Comezaremos cubrindo os seguintes datos:

• Tipo de ceba. Temos que identificar se no noso 

cadrado de mostraxe temos a ceba grande ou Zostera 

marina, a ceba pequena ou Zostera noltei ou as dúas. 

• Cobertura. Calcularemos a simple vista que porcentaxe 

do noso cadrado de mostraxe está cuberto por prado 

mariño (por unha ou por dúas especies) descartando 

a porcentaxe que estea cuberta á vista por area, lama, 

algas, etc. Intentaremos chegar a un consenso sobre 

este dato de cobertura. 

• Densidade. Colocaremos o noso cadrado pequeno 

de mostraxe (25 cm) dentro do noso cadrado grande. 

Cómpre colocalo nunha esquina para evitar que se 

mova, especialmente se hai auga. Contaremos entón 

o número de plantas que hai neste cadrado pequeno, 

tendo conta de non confundir as plantas coas follas 

que a compoñen. No caso de que a nosa mostraxe 

sexa nunha zona de ceba pequena ou Zostera noltei, 

e especialmente densa que a faga difícil de recontar, 

podemos facer cos dedos un pequeno feixe, enrolando 

un pouco as plantas sobre si mesmas, e contar o 

número de plantas que hai nel. Despois poderemos 

contar o número de feixes, agrupacións de plantas de 

ceba pequena ou Zostera noltei, de aproximadamente 

o mesmo tamaño que hai no noso cadrado pequeno. 

• Altura das follas. Esta acción farémola colaborando 

entre tres estudantes. Un deles collerá a planta pola 

súa base, o máis preto posible ao substrato, e estiraraa. 

Outro dos participantes tomará a medida coa cinta 

métrica e o terceiro neno ou nena tomará o dato. 

Colleremos 5 medidas por cada mostraxe.

• Algas asociadas. Buscaremos aquí que algas hai 

asociadas á nosa pradaría, pero sempre no noso cadrado 

de mostraxe. Se non sabemos que especie son, podemos 

clasificalas en algas verdes, vermellas ou pardas. 

As especies de algas que aparecen con máis 

frecuencia son: 

— Algas verdes: Ulva australis, Ulva clathrata.

— Algas vermellas: Gracilaria gracilis, Gracilaria 

vermiculophylla, Ceramium secundatum, Chondria 

capillaris.

— Algas pardas: Dictyota dichotoma, Cutleria multifida, 

Ectocarpus siliculosus, Asperococcus bullosus. 

— Fauna asociada. Toca agora analizar que animais 

pode haber na nosa mostraxe. Buscamos tanto os 

que poidan estar vivos, en movemento na superficie 

do noso cadrado, como aqueles que poidan estar 

agochados entre as follas e o substrato areoso ou 

de lama. Anotaremos tamén as cunchas e os restos 

daqueles moluscos ou crustáceos dos que ao mellor 

atopamos a muda ou os restos no noso cadrado.

— Flores e froitos. Avanzada a primavera ou o verán, 

e sempre en función da temperatura da auga, da 

temperatura exterior e do estado de conservación 

da pradaría, é posible que atopemos flores ou 

froitos nas cebas. Témonos que fixar moi ben, 

xa que son moi pequenas, dunha cor amarela 

vistosa.

Ao comezo non son doadas de atopar, pero unha vez 

que nos afacemos a ver como son as flores ou os froitos, 

se estamos no tempo delas e se dan boas condicións, 

poderemos atopar moitas! Obviamente, polo seu menor 

tamaño, son máis doadas de atopar as da ceba grande.

• Postas de choco ou xiba. Nomeadamente se a nosa 

pradaría mariña está composta en total ou en parte 

pola xebra grande, debemos ter moito coidado ao 

movernos por ela coas postas deste animal. Temos que 

mirar se na nosa mostraxe hai postas ou non. Se tes 

dúbidas de como son, podes procurar en Internet con 

palabras clave de “ovos choco” e o nome científico da 

especie “Sepia officinalis”. 

• Tipo de sedimento. Escolleremos entre area, lama ou 

un pouco híbrido entre os dous.

Anotaremos agora se atopamos lixo dentro do noso cadrado 

de mostraxe (plásticos ou outros tipos de residuos).

Con isto rematamos o traballo sobre a nosa primeira zona 

de mostra.Repetiremos este proceso en dúas zonas de 

mostra novas.

Finalmente tomaremos datos de caracterización xeral da 

praia e marcaremos si ou non segundo corresponda:

• Sobre a presenza doutros tipos de residuos na praia. 

• Sobre os usos da praia que poidan afectar á nosa 

pradaría.

• Sobre elementos construtivos que tamén ocasionan 

impactos.

• E non esqueceremos anotar calquera información de 

interese; por exemplo, a presenza de cans ceibos que 

poidan estar asustando as aves que se alimentan na 

pradaría, etc.

Temos xa caracterizada a nosa pradaría.

Poderemos repetir este proceso en diferentes épocas do 

ano para coñecer a alta variabilidade dos prados mariños 

e familiarizarnos con ela. Se a nosa pradaría non é moi 

grande ou non está moi consolidada, pode suceder que 

volvades e estea case desaparecida, cuberta por area, por 

un manto de algas, con moita menos densidade ou ao 

revés, que estea moito máis densa e grande. Tamén temos 

que ter conta que ás veces os movementos de substrato 

poden facer que nunha época ou noutra sexa máis doado 

tomar mostras nun lugar do noso prado mariño ou noutro.

Xa que hai tan pouca información en Internet sobre as 

pradarías mariñas galegas, se fixestes esta actividade, 

non esquezades subir as conclusións, as fotografías da 

experiencia e o aprendido a algunha páxina web, blog, 

etc., para poder aumentar a información dispoñible sobre 

estes ecosistemas.

Achegamos a continuación dous modelos de fichas de 

mostraxe tanto para a propia pradaría como para o estudo 

da súa arribazón no caso de que a houber.

 Preguntas para a avaliación 

• Houbo evolución na curiosidade e nas ganas de 

observar, tocar e investigar as cebas ao longo da 

actividade?

• Mostraron autonomía no método de mostraxe 

segundo evolucionaba a actividade? 

• Quedaron con ganas de repetir ou estar máis 

tempo facendo a actividade?
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Nome  
do grupo Curso

Nomes das e dos científicos do grupo Grupo

1. Data

2. Hora de inicio

3. Localidade

4. Provincia

5. Hora finalización

Hai presenza destes tipos de residuos na praia ou flotando no mar? Si Non

Residuos orgánicos

Papel ou cartón

Plásticos

Latas, areosois

Vidro ou cristal

Residuos de gran tamaño

Vertidos de augas residuais

Manchas de aceite, petróleo

Outros: 

Queres anotar algo destacable da túa mostraxe?

Que usos ten a praia na que realizas a mostraxe? Si Non

Uso recreativo e turístico

Zona de baño

Pesca comercial

Pesca deportiva

Marisqueo

Fondeo de embarcacións

Deportes acuáticos

Outros:

Están estes elementos nas proximidades da praia? Si Non

Paseo marítimo

Urbanizacións

Estradas

Industrias

Porto comercial

Porto deportivo

Escombreiras

Outros:

Sebadais Área 1 Área 2 Área 3

Especies de xebra na pradería
Zostera noltei Zostera noltei Zostera noltei

Zostera noltei Zostera noltei Zostera noltei

Cobertura (%)

Densidade (n.º de feixes)

Altura das follas (Obtén 
a medida de cinco follas 
diferentes)

Presenza de flores si / non si / non si / non

Flora asociada 

Fauna asociada

Posta de choco si / non si / non si / non

Tipo de sedimento

Lama Lama Lama

Area llamacenta Area llamacenta Area llamacenta

Area Area Area

Observas lixo nesta cadrado?

Folla para o estudo das pradarías mariñas

Para a toma de datos estudaremos varias áreas diferentes e iremos rotando entre elas para 

poder comparalas posteriormente. Cada área marcarémola polo noso cadrado para o mostreo. 

Cubriremos todos os datos dunha área antes de pasar á seguinte. Imos alá!
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Nome  
do grupo Curso

Nomes das e dos científicos do grupo Grupo

1. Data

2. Hora de inicio

3. Localidade

4. Provincia

5. Hora finalización

6.

Hai presenza destes tipos de residuos na praia ou flotando no mar? Si Non

Residuos orgánicos

Papel ou cartón

Plásticos

Latas, areosois

Vidro ou cristal

Residuos de gran tamaño

Vertidos de augas residuais

Manchas de aceite, petróleo

Outros: 

Queres anotar algo destacable da túa mostraxe?

Que usos ten a praia na que realizas a mostraxe? Si Non

Uso recreativo e turístico

Zona de baño

Pesca comercial

Pesca deportiva

Marisqueo

Fondeo de embarcacións

Deportes acuáticos

Outros:

Están estes elementos nas proximidades da praia? Si Non

Paseo marítimo

Urbanizacións

Estradas

Industrias

Porto comercial

Porto deportivo

Escombreiras

Outros:

Arribazón Área 1 Área 2 Área 3

Lonxitude da arribazón

Anchura da arribazón

Espesor da arribazón

Cobertura Zostera marina

Cobertura Zostera noltei

Cobertura de algas

Cobertura de lixo

Flora asociada 

Fauna asociada

Observas lixo nesta arribazón? 
De que tipo?

Folla para o estudo das arribazóns nas praias
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 Vinculación co currículo 

• Coñecemento, gozo, coidado e valoración da 

natureza.

• O respecto e a conservación do medio ambiente. 

A actitude crítica ante a falta de respecto e 

conservación do medio ambiente.

• Recoñece e explica algúns ecosistemas.

• As relacións entre os seres vivos. Cadeas 

alimentarias. Poboacións, comunidades e 

ecosistemas. Características e compoñentes dun 

ecosistema.

• Cartografía. Planos, mapas e planisferios. Mapas 

temáticos. 

• O relevo e a rede hidrográfica de Galicia. Utilización 

de sistemas de información xeográfica.

• A selección de xeito autónomo de información 

relevante en galego.

• Busca e elaboración de información por diversas 

fontes.

• Planificar a construción de obxectos e aparellos 

cunha finalidade previa, empregando fontes, 

operadores e materiais axeitados, realizando o 

traballo individual e en equipo e proporcionando 

información sobre que estratexias se seguiron.

• Produción de textos para comunicar coñecementos, 

experiencias e necesidades en galego.

• Normas e estratexias para a produción de textos: 

planificación (función, destinatario, xeración de 

ideas, estrutura...).

• Traballo individual e cooperativo.

• Os servizos públicos e os bens comúns. Defensa, 

identificación, aprecio, respecto e coidado dos bens 

comúns e dos servizos públicos.

 Obxectivos 

• Situar xeograficamente as principais pradarías 

mariñas de Galicia.

• Achegarse ás zonas de distribución das dúas 

especies de cebas presentes nas pradarías galegas.

• Aumentar o grao de coñecemento sobre a xeografía 

galega, nomeadamente as rías.

• Apoderar os nenos e nenas como axentes de 

sensibilización ambiental. 

• Aumentar a información dispoñible en Internet sobre 

as pradarías mariñas galegas e en galego.

 Espazos 

Esta actividade levarase a cabo na aula.

 Temporalización 

4 horas, que poden ser repartidas en varias sesións.

 Recursos materiais 

Ordenadores con acceso á rede, proxector e mapas de 

Galicia.

Actividade 5. As pradarías galegas

 Metodoloxía 

Precisaremos ou un gran mapa físico de Galicia para toda 

a aula e/ou varios mapas de tamaño A3 para traballar por 

grupos. Nesta actividade elaboraremos un mapa xigante 

de Galicia no que terán que situar as localidades nas que 

atopamos as principais pradarías mariñas galegas.

Empregaremos de referencia a seguinte ilustración coas 

50 principais pradarías galegas e poderemos utilizar 

tamén de novo o Atlas de las praderas marinas de España 

(http://www.ieo.es/es/atlas-praderas-marinas) ou o Manual 

para a conservación das pradarías mariñas (http://www.

ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-practicas-para-

a-conservacion-de-pradarias-marinas).

Ribadeo
San Cosme

Foz

Morás
ViveiroO Barqueiro

Sismundi

OrtigueiraCedeira

Ares Redes

A Palma
A Gándara

Mugardos

SanFelipe
Praia Piedra de Reina

Antiga cetárea
Pontedeume

O PedridoSadaAcea da Ma

Lodeiro

Enseada da Basa

Caneliñas

Noia

Rianxo
Rial
Cortegada

Vilanova de Arousa
Cambados

Enseada do Grove
Combarro
Placeres

Punta Cabalo

Pousadas

Arcade

Cesantes
BouzasAlcabre

Toralla
Panxón

Canido

Ladeira

Aguete

Castiñeiras
Porto de Aldán

Sálvora

Santa Cristina

O Vicedo
Praia de Caolín

Distribución das 50 pradarías mariñas de zostera marina e de zostera noltei máis importantes da costa de Galicia

Dividiremos os nenos e nenas en grupos de tres e 

repartiremos as pradarías mariñas entre eles. Cada grupo 

terá que procurar a través dalgunha ferramenta como 

Google Maps ou Google Earth a localización delas.

Teremos un código común para todos os nenos e nenas. 

Por exemplo, faremos uns pequenos debuxos recortables 

simulando unha pradaría en cor verde para aquelas 

onde a especie dominante é a ceba pequena (Zostera 

noltei) e en cor morada para aquelas onde a especie 

dominante é ceba grande (Zostera marina). Procuraremos 

a localización desta pradaría e a que localidade máis 

próxima pertence e a que concello. Situaremos no mapa 

as nosas iconas, unha ou as dúas segundo corresponda. 

Nesas localidades buscaremos a través de Internet 

un elemento simbólico de cada unha delas que nolo 

represente: unha escultura, un monumento, unha festa, 

unha persoa famosa que sexa de alí, un videoclip, unha 

película ou algo que se gravase alí, ou o centro educativo 

da localidade, etc. Representarémolo en pequeniño e 

tamén o colocaremos no noso mapa.

Na procura desta información, analizaremos e 

consultaremos tamén a páxina web do concello onde 

estea situada a nosa pradaría. Buscaremos nos apartados 

de turismo e de medio ambiente se teñen información 

sobre esa pradaría para os veciños e veciñas ou para as 

persoas que o visitan. Comprobaremos que case ningunha 

delas figurará! 

http://www.ieo.es/es/atlas-praderas-marinas
http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-practicas-para-a-conservacion-de-pradarias-marinas
http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-practicas-para-a-conservacion-de-pradarias-marinas
http://www.ceida.org/gl/publicacions/manual-de-boas-practicas-para-a-conservacion-de-pradarias-marinas
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Que faremos para solucionar isto? Converternos en 

produtores de información! 

Contactaremos cos diferentes concellos con propostas 

asumibles para explicarlles que nos gustaría que a 

xente saiba que existen as pradarías mariñas e que se 

proporcionase unha información á que todo o mundo 

puidese acceder, especificando onde se atopan en cada 

concello, expondo os beneficios destas para a nosa 

beiramar e o seu altísimo valor ecolóxico. 

Para iso preguntaremos pola persoa responsable da Área 

de Medio Ambiente do concello e/ou tamén da área de 

Turismo, xa que en moitas ocasións as informacións nas 

páxinas webs municipais veñen desta área. 

Podemos elaborarlles a esas persoas un pequeno texto 

no que se fale de que é unha pradaría mariña, por que 

é importante a súa conservación, cal é o seu estado de 

conservación a nivel mundial e galego, e proporlles que 

inclúan esta información en lugares visibles, físicos ou 

dixitais, como a web. Tamén podemos solicitarlles que 

inclúan algunha información que ao mellor a nós nos 

é difícil de obter e que investiguen máis concretamente 

sobre a pradaría da súa localidade: que especies a 

compoñen, cal é a súa extensión actual e antiga, usos 

tradicionais que podía haber nela, etc. Nós podemos 

achegarlles o que xa sabemos sobre as pradarías e tamén 

exporlles aos responsables municipais cales son as 

nosas dúbidas e que cremos que sería unha información 

relevante para ter na súa páxina web.

 Preguntas para a avaliación 

• Houbo sorpresa pola cantidade de pradarías mariñas 

en Galicia e a ausencia xeneralizada de información 

sobre elas?

• Mostraron motivación a través de autonomía, 

propostas, etc., para trasladar a información do 

aprendido? 

• Tiveron sentimentos de importancia e 

empoderamento por estaren a enviar información 

ambiental relevante a administracións locais?

Ribadeo
San Cosme

Foz

Morás
ViveiroO Barqueiro

Sismundi

OrtigueiraCedeira

Ares Redes

A Palma
A Gándara

Mugardos

SanFelipe
Praia Piedra de Reina

Antiga cetárea
Pontedeume

O PedridoSadaAcea da Ma

Lodeiro

Enseada da Basa

Caneliñas

Noia

Rianxo
Rial
Cortegada

Vilanova de Arousa
Cambados

Enseada do Grove
Combarro
Placeres

Punta Cabalo

Pousadas

Arcade

Cesantes
BouzasAlcabre

Toralla
Panxón

Canido

Ladeira

Aguete

Castiñeiras
Porto de Aldán

Sálvora

Santa Cristina

O Vicedo
Praia de Caolín

Distribución das 50 pradarías mariñas de zostera marina e de zostera noltei máis importantes da costa de Galicia
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 Vinculación co currículo 

• Coñecemento, gozo, coidado e valoración da 

natureza.

• O respecto e a conservación do medio ambiente. 

A actitude crítica ante a falta de respecto e 

conservación do medio ambiente.

• Recoñece e explica algúns ecosistemas.

• As relacións entre os seres vivos. Cadeas 

alimentarias. Poboacións, comunidades e 

ecosistemas. Características e compoñentes  

dun ecosistema.

• Os servizos públicos e os bens comúns. Defensa, 

identificación, aprecio, respecto e coidado dos bens 

comúns e dos servizos públicos.

• Estratexias e normas para o intercambio 

comunicativo: participación; exposición clara; 

escoita; respecto á quenda de palabra; entoación 

adecuada; respecto polos sentimentos, experiencias, 

ideas, opinións e coñecementos dos e das demais.

• Participación en situacións de comunicación, 

espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso 

ordenado e coherente.

• Busca e elaboración de información por diversas 

fontes.

• Estratexias da linguaxe oral como instrumento de 

comunicación: escoitar, preguntar, argumentar en 

galego

• O diálogo. A busca do mellor argumento. A creación 

de pensamentos compartidos a través do diálogo. 

A inferencia e o sentido da expresión dos e das 

demais. A escoita activa e a axuda.

• Participación e cooperación nas situacións 

comunicativas de relación social especialmente 

as destinadas a favorecer a convivencia (debates, 

exposicións curtas, conversas, expresións 

espontáneas, asembleas, narracións orais, 

entrevistas) con valoración e respecto das normas 

que rexen a interacción oral (quendas de palabra, 

roles diversos no intercambio, respecto ás opinións 

das demais persoas, ton de voz, posturas e xestos 

axeitados).

• A resolución de conflitos. A linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais.

• A aserción. Exposición e defensa das ideas propias 

con argumentos fundados e razoables empregando 

estratexias de comunicación construtivas.

Actividade 6. Mudando os roles  Obxectivos 

• Identificar os diferentes axentes sociais que poidan 

estar relacionados coa conservación dunha pradaría 

mariña.

• Desenvolver empatía e capacidade de razoamento 

desde diferentes ópticas que operan sobre a 

conservación da natureza.

• Comprender as interrelacións complexas que afectan 

á conservación da natureza en espazos fortemente 

antropizados.

 Espazos 

Esta actividade pode realizarse en interior ou exterior. En 

ambos os casos aconséllase que haxa un lugar onde 

cada grupo de nenos e nenas poidan sentarse para 

reflexionar, ter un lugar onde poder escribir e tomar nota 

e, asemade, suficiente espazo para moverse. No caso 

de facerse nun interior, pódese desenvolver nunha aula, 

pero sería recomendable un espazo máis amplo para 

poder dar espazo ás reflexións por grupos.

 Recursos materiais 

Para unha actividade de xogo de rol, toda a súa 

compoñente teatral e escénica é moi recomendable 

mais non é imprescindible. Aconsellamos dedicarlle 

tempo á caracterización, ao estudo das personaxes, á 

preparación do lugar. Para iso empregaremos disfraces, 

roupas de familiares, papeis e cartolinas de cores, 

elementos funxibles que precisemos, xunto cos básicos 

de pegamentos, tesoiras, cintas adhesivas, etc.

 Metodoloxía 

PREPARACIÓN CONCEPTUAL

Como paso previo e para entender a complexidade 

ambiental e social que rodea as pradarías mariñas, 

tanto en Galicia como no resto do mundo, podemos 

facer un pequeno repaso a novas na prensa sobre elas. 

Propoñémosvos estas, pero podedes recoller outras 

sobre algunha pradaría en concreto.

• La pradera que obvió costas

https://www.laopinioncoruna.es/gran-

coruna/2018/02/06/pradera-marina-obvio-

costas-24120438.html

• Los ecologistas consideran un éxito el bloqueo de la 

obra de la playa de Sada

https://www.elidealgallego.com/texto-diario/

mostrar/2301124/ecologistas-consideran-exito-

elbloqueo-obra-playa-sada

https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/02/06/pradera-marina-obvio-costas-24120438.html
https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/02/06/pradera-marina-obvio-costas-24120438.html
https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/02/06/pradera-marina-obvio-costas-24120438.html
https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/2301124/ecologistas-consideran-exito-elbloqueo-obra-playa-sada
https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/2301124/ecologistas-consideran-exito-elbloqueo-obra-playa-sada
https://www.elidealgallego.com/texto-diario/mostrar/2301124/ecologistas-consideran-exito-elbloqueo-obra-playa-sada
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• La zostera, una planta fascinante pero muy amenazada

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/

vigo/2017/07/02/zostera-planta-fascinante-

amenazada/0003_201707V2C6996.htm

Igualmente, podemos visionar algúns vídeos dispoñibles. 

Por exemplo: 

• Pradarías mariñas en Galicia

https://www.youtube.com/watch?v=EBfy_-9HSJ4&ab_

channel=ceidagalicia

• Pradarías mariñas en México 

https://www.youtube.com/watch?v=GqIxAZtcamM&ab_

channel=BiodiversidadMexicana

• Pradarías mariñas de posidonia no Mediterráneo

https://www.youtube.com/watch?v=1WJyGaHN5oI&ab_

channel=Oce%C3%A1nidas

Podemos pasar entón a falar en grupo a través deste 

xogo de rol sobre a complexidade da conservacións das 

pradarías mariñas, nomeadamente aquelas que como 

as galegas están en zonas de moi alta presión humana, 

tanto de vivendas como construcións, marisqueo, deportes 

náuticos, etc.

Proxectaremos o noso xogo de rol nunha localidade 

costeira; a nosa, se é o caso, ou algunha coa que se 

traballase na actividade 4. A situación de partida será 

unha localidade cunha gran pradaría mariña na que agora 

se propón un recheo de area por riba dela para beneficiar 

o turismo local e mellorar a zona de baño.

Para iso, dividiremos a aula en subgrupos pequenos 

onde cada un deles representará algún dos sectores 

sociais implicados. Pomos estes, pero podemos ampliar 

ou reducir, segundo a realidade local, o número de 

participantes, as dúbidas ou aspectos que teñan xurdido 

previamente na aula, etc.:

• Administracións autonómicas con competencias na 

conservación das pradarías (Consellería de Pesca, 

Consellería de Medio Ambiente, etc.). 

• Concello ou Administración local. 

• Confraría de pescadores e mariscadoras. 

• Centro educativo da localidade. 

• Universidade e entidades científicas. 

• Entidades ecoloxistas. 

• Entidades deportivas: mergullo, traiñeiras, etc.

• Veciñanza.

• Hostalaría e turismo.

• Radio, televisión ou medio de comunicación local 

(función de dinamización). 

PREPARACIÓN DO ESPAZO

Cada grupo de nenos e nenas que representan un rol 

determinado contará cunha mesa propia e cadeiras 

nun punto do espazo. Será o seu lugar de encontro, 

deliberación, etc. Será tamén o lugar de referencia para os 

outros roles cando precisen ir falar onda eles. Decorarano 

axeitadamente para o seu papel e identificarán cun cartel 

grande quen son para o resto de participantes.

No caso de que o espazo o permita, as mesas dos 

diferentes roles disporanse en semicírculo grande, 

separadas entre elas, e deixando a outra parte do 

semicírculo para o grupo que desenvolva o papel de 

medio de comunicación local. Centrado e nun lugar que 

todos os grupos poidan ver, no medio do círculo de mesas 

se é posible, situaremos a zona de encontro e debate. 

PREPARACIÓN ESCÉNICA

Esta actividade fomenta tamén a preparación escénica 

detallada previamente e de indumentaria dos e das 

participantes. Esta actividade previa tanto de preparación 

do espazo como das personaxes permítelles aos nenos e 

nenas procurar información sobre posturas posibles, sobre 

contradicións, etc. 

No caso de que o centro educativo estea próximo a 

unha pradaría, esta preparación escénica tamén se pode 

realizar baseándose en entrevistas feitas no propio centro 

educativo.

PREPARACIÓN DOS ROLES

A cada un dos grupos repartiráselles unha tarxeta que 

describa cal é o seu papel, que postura de partida teñen 

no debate, cales poden ser as súas posibles opinións, as 

contradicións que poden sentir no proceso, etc. Farase 

unha tarxeta con esta información para cada un dos 

grupos, como por exemplo:

• Administracións autonómicas con competencias na 

conservación das pradarías (Consellería de Pesca, 

Consellería de Medio Ambiente, etc.): 

• Descrición básica. Teñen a competencia legal 

da conservación das pradarías, na xestión do 

marisqueo e, xunto coas administracións centrais, 

competencia e capacidade de intervir sobre as 

obras construtivas no litoral.

• Posicionamento inicial. Debera ser a principal 

Administración que vela pola conservación das 

pradarías mariñas e, á vez, é responsable de moitos 

dos impactos que sobre elas acontecen.

• Posibles contradicións. É un axente que ten que 

escoitar todos os demais grupos de opinión e pode 

verse afectado por presións políticas, polo momento 

electoral, etc. 

Unha información semellante debe trasladarse sobre os 

demais axentes sociais representados: 

• Concello ou Administración local. 

• Confraría de pescadores e mariscadoras. 

• Centro educativo da localidade. 

• Universidade e entidades científicas. 

• Entidades ecoloxistas. 

• Entidades deportivas: mergullo, traiñeiras, etc.

• Veciñanza.

• Hostalaría e turismo.

• Radio, televisión ou medio de comunicación local 

(función de dinamización).

Este rol farano dous nenos e nenas, que actúan como 

función de dinamización do evento. Cada 10 ou 15 

minutos, segundo se vaia producindo o debate e sempre 

marcado polo profesorado cando considere que pode 

ser un bo momento de parar, escoitar diferentes partes, 

reflexionar ou incluso acougar.

Estes nenos e nenas teñen a misión de facer un resumo 

dos argumentos, da evolución do debate, etc., nun 

informativo que se poderá retransmitir desde o escenario 

deseñado para o evento. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2017/07/02/zostera-planta-fascinante-amenazada/0003_201707V2C6996.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2017/07/02/zostera-planta-fascinante-amenazada/0003_201707V2C6996.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2017/07/02/zostera-planta-fascinante-amenazada/0003_201707V2C6996.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EBfy_-9HSJ4&ab_channel=ceidagalicia
https://www.youtube.com/watch?v=EBfy_-9HSJ4&ab_channel=ceidagalicia
https://www.youtube.com/watch?v=GqIxAZtcamM&ab_channel=BiodiversidadMexicana
https://www.youtube.com/watch?v=GqIxAZtcamM&ab_channel=BiodiversidadMexicana
https://www.youtube.com/watch?v=1WJyGaHN5oI&ab_channel=Oce%C3%A1nidas
https://www.youtube.com/watch?v=1WJyGaHN5oI&ab_channel=Oce%C3%A1nidas
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Os informativos, que deberá haber 3 ou 4 ao longo da 

dinámica, teñen a función de dinamizar o debate, regular 

a intensidade, introducir elementos novos e complexidade 

co apoio do profesorado e expor as conclusións.

Os debates que xorden nun xogo de rol poden durar 

o tempo que nós consideremos en función das 

complexidades que queiramos introducir. Por exemplo, 

anunciar a construción dun paseo marítimo enriba dela 

no medio da dinámica, que un grupo veciñal ou ecoloxista 

promova un espazo natural protexido a nivel local que 

inclúa a pradaría, etc. Podemos facer unha versión curta 

que durará entre 60-90 minutos ou facer unha versión 

expandida repartida en varios días. 

Resulta tamén interesante a posibilidade de que no medio 

do xogo intercambiemos, non todo o grupo á vez, senón só 

algúns nenos ou nenas, o rol que facían.

Pecharemos o xogo de rol cando ou ben as opinións son 

xa cíclicas e non se avanza na exposición de argumentos 

ou cando xa abordamos o nivel de complexidade que 

queremos traballar co noso grupo.

Aí faremos a última intervención dos e das xornalistas, que 

enfocaremos cara a unha conclusión. 

Rematado o xogo de rol, reflexionaremos en grupo:

• Foi doado ou difícil manter o rol asignado?

• Que roles foron máis doados de facer? Por que?

• Que roles foron máis complicados? Por que?

• Que me provocou mudar de rol ? 

• Cremos que é doada a conservación das pradarías 

mariñas galegas? Cales son as principais dificultades?

• Cada neno ou nena pode facer unha pequena 

redacción de conclusión do proceso, na que se expoña 

o aprendido e as emocións que lle suscitou o proceso.

Para preparar os roles e a problemática arredor das 

pradarías mariñas, poden ser útiles estas ilustracións 

cos 10 motivos para conservar as pradarías e 10 

amezas que sofren.

 Preguntas para a avaliación 

• Foron capaces de fluír nas argumentacións e mostrar 

capacidade de diálogo e resolución ?

• Mostraron comprensión pola complexidade sobre a 

protección das pradarías mariñas ao final do xogo?

• Séntese o grupo máis motivado ao final da dinámica 

para seguir coñecendo e divulgando o valor das 

pradarías mariñas?
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10 RAZÓNS PARA PROTEXER AS PRADARÍAS MARIÑAS GALEGAS

1. Sabías que se calcula que o valor económico dos servizos
ambientais que nos proporciona unha pradaría mariña é 100
veces superior ao dun bosque tropical e 1000 veces superior
á dun prado terrestre?

2. Os prados mariños dan refuxio, alimentación e son zona de
cría para moitas especies que non poden vivir en fondos
mariños sen vexetación.

3. Son como unhas garderías mariñas: Nelas hai unha gran
cantidade de xuvenís de crustáceos, moluscos ou peixes
buscando refuxio dos depredadores.

4. Os chocos, xibas, (Sepia of�cinalis) crían nas pradarías,
poñendo os seus ovos nas follas das cebas, e son hábitats
imprescindíbeis para moitas especies.

5. Moitas aves acuáticas aliméntanse nas pradarías, de todos os
animais que viven nelas ou directamente das follas das
xebras.

6. Os cabaliños de mar e outras especies necesitan as pradarías
para sobrevivir. Enganchan nas cebas a súa cola mentres
descansan ou se alimentan.

7. Axudan a protexer á beiramar da erosión e actúan como
diques naturais, nomeadamente nos grandes temporais.

8. Melloran a transparencia da auga porque coas súas raíces e
estrutura reducen a mobilización de sedimentos.

9. Grandes aliadas na loita fronte ao cambio climático; ademais
de ter unha alta capacidade de capturar CO2, levan milleiros
de anos acumulándoo nas súas estruturas.

10. Son bioindicadores que nos mostran cando o facemos mal,
porque estas plantas mariñas móstranse especialmente
sensibles ao aumento da contaminación da auga, da presión
das construcións humanas ou ao cambio climático.

Podes descargar as láminas para imprimir en 
tamaño A2 no seguinte enlace: 
http://www.ceida.org/gl/publicacions

http://www.ceida.org/gl/publicacions
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10 PERIGOS PARA AS PRADARÍAS MARIÑAS GALEGAS
1. Sabemos moi pouco delas. Precisamos mellorar o grao de coñecemento dos

bene�cios que nos aportan e a estima das pradarías mariñas por parte de
todos e todas nós, para poder contribuír á súa conservación.

2. As pradarías mariñas da península ibérica son as máis susceptibles á extinción
local en Europa debido ao cambio climático, polo aumento da temperatura da
auga, e o incremento de frecuencia e intensidade dos temporais no mar.

3. Ao non poderse desprazar, a contaminación mariña aféctalles moito, e a
presenza de verteduras próximas é unha das causas da súa desaparición local.

4. Cando na auga hai un exceso de materia orgánica, o que se denomina
eutro�zación, impídese que as xebras podan realizar a fotosíntese,
imprescindíbel para medrar e sobrevivir.

5. As pradarías galegas están moitas delas situadas próximas a portos ou
instalacións de acuicultura, aspecto que as fai máis sensíbeis á súa
colonización por especies de algas invasoras.

6. As construcións na liña de beiramar de portos, diques ou paseos modi�can as
dinámicas mariñas, afectando aos procesos de sedimentación de area e á
pradarías.

7. As dragaxes das rías ou os recheos de area nas praias poden destruír estes
prados mariños, se non se ten en conta a súa presenza.

8. Os fondeos dun exceso de embarcacións enriba dun prado mariño, provocan
que ao levantar os rizóns se arranquen moitas destas plantas e se enturbie
tamén moito a auga, di�cultándolles a fotosíntese.

9. A pesca de arrastre elimina de forma directa as pradarías mariñas cando
actúan sobre elas.

10. A actividade marisqueira a través do elevado pisoteo na baixamar, o uso dos
raños que arrancan as xebras, etc, causa perturbación sobre elas, máis nas
confrarías galegas, conscientes do seu valor, estase a traballar para a
compatibilidade das súas actividades coa conservación das pradarías mariñas.

Podes descargar as láminas para imprimir en 
tamaño A2 no seguinte enlace:
http://www.ceida.org/gl/publicacions

http://www.ceida.org/gl/publicacions
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Vinculación co currículo

• Coñecemento, gozo, coidado e valoración da

natureza.

• O respecto e a conservación do medio ambiente.

A actitude crítica ante a falta de respecto e

conservación do medio ambiente.

• Recoñece e explica algúns ecosistemas.

• As relacións entre os seres vivos. Cadeas

alimentarias. Poboacións, comunidades e

ecosistemas. Características e compoñentes dun

ecosistema.

• Os servizos públicos e os bens comúns. Defensa,

identificación, aprecio, respecto e coidado dos bens

comúns e dos servizos públicos.

• Estratexias e normas para o intercambio

comunicativo: participación; exposición clara;

escoita; respecto á quenda de palabra; entoación

adecuada; respecto polos sentimentos, experiencias,

ideas, opinións e coñecementos dos e das demais.

• Participación en situacións de comunicación,

espontáneas e dirixidas, utilizando un discurso

ordenado e coherente.

• Estratexias da linguaxe oral como instrumento de

comunicación: escoitar, preguntar, argumentar en

galego.

• O diálogo. A procura do mellor argumento. A creación

de pensamentos compartidos a través do diálogo.

A inferencia e o sentido da expresión dos e das

demais. A escoita activa e a axuda.

• A aserción. Exposición e defensa das ideas propias

con argumentos fundados e razoables empregando

estratexias de comunicación construtivas.

• Participación e cooperación nas situacións

comunicativas de relación social especialmente

as destinadas a favorecer a convivencia (debates,

exposicións curtas, conversas, expresións

espontáneas, asembleas, narracións orais,

entrevistas) con valoración e respecto das normas

que rexen a interacción oral (quendas de palabra,

roles diversos no intercambio, respecto ás opinións

das demais persoas, ton de voz, posturas e xestos

adecuados...).

• Traballo individual e cooperativo.

 Obxectivos 

• Reflexionar sobre que se precisaría na sociedade

para unha mellor conservación das pradarías

mariñas en Galicia.

• Apoderar os nenos e nenas como axentes de

sensibilización ambiental na súa comunidade

educativa e contorna.

 Espazos 

Calquera espazo de paso onde se poida pendurar un 

tendal coas propostas que xurdan. Preferentemente un 

espazo de paso frecuente que favoreza o visionado do 

tendal expositivo de xeito improvisado.

 Temporalización 

1 hora de preparación do espazo e 2 horas de 

actividade.

 Recursos materiais 

Cartolinas de cores, pinzas, cordel, papeis grandes a 

modo de manteis de mesa, rotuladores. Mesas grandes 

e cadeiras.

Actividade 7. Sabedoría colectiva e mural tendal

Metodoloxía 

Empregaremos unha adaptación da metodoloxía frecuente 

en procesos de participación ou de sabedoría colectiva en 

grupos denominada “Café do mundo” ou “World cofee”.

Disporemos dun espazo con mesas e cadeiras arredor, 

suficientes para que en cada unha delas se senten non 

máis de cinco nenos e nenas. 

Cada unha das mesas terá manteis de tea onde poder escribir, 

ou ben papeis e cartolinas grandes. Poremos en cada mesa 

tamén rotuladores de diferentes cores e algunhas imaxes 

bonitas de pradarías mariñas que sexan motivadoras.

Dividiremos os nenos e nenas en grupos de non máis 

de cinco en cada un deles, que se colocarán en cada 

unha das mesas; farémoslles tres preguntas, cun tempo 

medido, e responderán de xeito semellante a como se fose 

unha chuvia de ideas. Un ou unha de cada mesa será o 

“anfitrión” ou a “anfitrioa”.

FUNCIÓNS DA PERSOA “ANFITRIOA”

• Esa persoa non mudará de mesa entre pregunta e

pregunta, quedando sempre nesta.

• Será a encargada dos cambios de grupo e de facerlle

un pequeno resumo ao novo grupo de nenos e nenas.

• Será tamén responsable de que todo o que se diga

quede recollido, mais non necesariamente de escribir,

xa que todos os nenos e nenas poden escribir, debuxar,

etc. Pero si será necesario que se asegure de que todo

está recollido. Con todo o que se escriba, a persoa

anfitrioa deberá despois facer un resumo e presentar

as conclusións ao final.

Salientaremos primeiro nas bases como teñen que 

participar:

• Todas as persoas poden e deben contribuír. Poden falar,

escribir ou debuxar. Expresarse como prefiran. Todas as

canles de comunicación son benvidas.
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• Todas as respostas e ideas propostas son tamén

benvidas e anótanse.

• Non é un debate. Pedímoslles unha actitude de mente

aberta para que estean receptivos/as a calquera

proposta, e de corazón aberto para que valoren todas

as ideas que xurdan no espazo.

• Son uns minutos de creatividade. E unha idea sempre

leva a outra. Dá igual que non nos guste algunha das que

se expoñan. Pode ser boa, pode que non a entendamos

ben ou é posible que nos sirva sinxelamente para que

nos axude a xerar outra. Todas se anotan.

Para cada pregunta darémoslles entre 10 e 12 minutos 

para responder. Iremos informando cando esteamos na 

metade do tempo e cando resten por exemplo dous ou 

tres minutos para o remate. 

Para axudar á creatividade, á motivación e á relevancia 

do traballo colectivo que van facer, podemos colocar un 

título da actividade nun gran cartel, pór música de fondo 

bonita e estimulante, adornos no espazo, etc. Trátase 

de xerar un ambiente como cando estamos as persoas 

adultas entre amizades nalgunha cafetaría e a conversa 

é enriquecedora e moi agradable, pois esta metodoloxía 

emprega a metáfora deses lugares e procuraremos 

xerar un ambiente moi acolledor que tamén estimule a 

motivación dos e das participantes.

Lanzaremos as preguntas. Cómpre que estean escritas ou 

proxectadas en grande á vez que se formulen. A primeira 

delas será:
•

Que sabemos sobre as pradarías mariñas? As doutras

partes do mundo e as galegas. Por que son tan

importantes? Que foi o que máis nos sorprendeu delas?

Damos un tempo para responder, para que todo quede 

escrito. Rematado o tempo, todos os nenos e nenas 

intercambiarán o seu sitio e irán a outros grupos, 

mesturándose de xeito diferente que na primeira pregunta. 

Só quedarán no sitio os e as anfitrioas.

En cada grupo, cada persoa anfitrioa fai un pequeno 

resumo do que se dixo no grupo anterior e lanzamos a 

nova pregunta:

• Que podemos facer nós, xuntos os nenos e nenas desta

aula, para contribuír á conservación das pradarías

mariñas? (Ou preferentemente, se xa coñeceron

algunha, sobre esa pradaría específica)

Rematado o tempo, volvemos facer o mesmo. Todos os nenos 

e nenas móvense de lugar e volven mesturarse de xeito 

diferente. As anfitrioas quedarán no sitio de novo e volverán 

facer un pequeno resumo do que se falou nese grupo nas 

dúas roldas anteriores. Lanzaremos despois a nova pregunta:

• Como nenos e nenas, nós podemos facer moitas

cousas. Pero outras, como non podemos facelas, o que

si podemos é demandar que quen é responsable que o

faga. Entón, que podemos demandar nós como nenos

e nenas ás administracións, entidades, etc., para a

conservación das pradarías mariñas?

Se a actividade se realiza nun centro educativo que ten 

unha pradaría próxima, que tivesen ocasión de coñecer e 

traballar sobre ela, estas preguntas deberíanse facer sobre 

esa pradaría en concreto.

Realizaremos agora a posta en común. Darémoslles aos 

nenos e nenas anfitrións uns minutos para que poidan ler 

todo o recollido e comezaremos expondo o resultado de 

cada unha das preguntas nos diferentes grupos. 

Unha vez que se expoña cada grupo e cada pregunta, 

preguntaremos ao resto de nenos e nenas que foi o que 

máis lles gustou concretamente, moi concretamente, do 

que se expuxo. A recollida de ideas e achegas sempre a 

faremos desde o positivo, desde o que xerou máis unión 

e máis consenso. De aí, das ideas que máis acollemento 

teñan, as máis repetidas, pasarémolas a pequenas tarxetas 

de cartolinas de cores. 

Nesta fase é moi importante centrarnos no positivo e 

estimular a concentración e a enerxía nas ideas positivas 

que xeran unión.

Ao final da exposición de todo o traballo, teremos unha 

listaxe grande de respostas ás tres preguntas que poremos 

nas tarxetas e coas que faremos un pequeno mural en 

forma de tendal co fin de podelo compartir co resto do 

centro educativo.

O tendal poderemos organizalo en función de cousas que 

podemos facer nós, que podemos demandar ou suxerir a 

quen teña capacidade para realizalo, etc. 

Tamén é posible marcar con algún código de cores, por 

exemplo, cales son as nosas favoritas, para priorizar por 

onde queremos continuar estudando e divulgando sobre 

as pradarías mariñas galegas, etc. 

Do mesmo xeito, podemos sinalar dalgunha maneira as 

que xa fixemos e as que imos facer, etc.

Así agora temos un montón de propostas que xurdiron 

da sabedoría colectiva do grupo, con accións que 

poderiamos pór en marcha desde a aula; un tendal de 

ideas deseñadas entre todos e todas e coas que seguir 

traballando a prol da conservación das pradarías mariñas.

 Preguntas para a avaliación 

• Diferenciaron ben os roles que eles, como nenos e

nenas, poden ter para a conservación das pradarías

mariñas?, é dicir, distinguiron o que poden facer

autonomamente do que poden demandar?

• Mostraron ilusión e iniciativa para desenvolver

algunha das accións propostas?

Usuario
Línea



40 • Guía didáctica sobre pradarías mariñas • 40

 Vinculación co currículo 

• Coñecemento, gozo, coidado e valoración da

natureza.

• O respecto e a conservación do medio ambiente.

A actitude crítica ante a falta de respecto e

conservación do medio ambiente.

• Recoñece e explica algúns ecosistemas.

• As relacións entre os seres vivos. Cadeas

alimentarias. Poboacións, comunidades e

ecosistemas. Características e compoñentes dun

ecosistema.

• Os servizos públicos e os bens comúns. Defensa,

identificación, aprecio, respecto e coidado dos bens

comúns e dos servizos públicos: contribución da

cidadanía a través dos impostos. A responsabilidade

social. A xustiza social.

• Planificar a construción de obxectos e aparellos

cunha finalidade previa, empregando fontes,

operadores e materiais apropiados, realizando o

traballo individual e en equipo e proporcionando

información sobre que estratexias se empregaron.

• Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas

investigacións formulando problemas, enunciando

hipóteses, seleccionando o material necesario,

realizando e extraendo conclusións, e comunicando

os resultados.

• Creación de textos utilizando a linguaxe verbal e non

verbal con intención informativa: carteis publicitarios,

anuncios, bandas deseñadas.

• Procura e elaboración de información por diversas

fontes.

• Creación de carteis aplicando coñecementos

plásticos e audiovisuais.

• Traballo individual e cooperativo.

• Os servizos públicos e os bens comúns. Defensa,

identificación, aprecio, respecto e coidado dos bens

comúns e dos servizos públicos.

 Obxectivos 

• Pasar da fase de aprendiz a mestres/as. Aprender

contando e compartindo os coñecementos.

• Aumentar o sentimento de pertenza á comunidade.

• Procurar aliados e aliadas para a conservación da

natureza establecendo lazos de colaboración e

sinerxías con axentes sociais da localidade.

 Temporalización 

Varias xornadas de traballo.

 Espazos 

Espazo exterior: contorna pradaría mariña, barrio, etc.

 Recursos materiais 

Acceso a Internet, material para debuxo, impresora, 

plastificadora. Se é posible, acceso á imprenta.

Actividade 8. O tesouro descoñecido

 Metodoloxía 

Faremos esta actividade despois de ter realizado varias 

das anteriores e nomeadamente despois do seguimento 

científico da pradaría mariña máis próxima ao centro 

educativo. 

Trátase de compartir coa nosa comunidade escolar, coa 

veciñanza e co comercio local máis próximo a nosa 

aprendizaxe sobre as pradarías mariñas, e axudar á 

valorización social destes hábitats, así como a desenvolver 

actividades de sensibilización ambiental na nosa contorna.

Esta actividade está deseñada baseándose na realizada 

polo CEIP Virxe do Rocío sobre a pradaría mariña de 

Bouzas (Vigo) no marco do programa “Pradarías mariñas, 

tesouros de biodiversidade”, e pode consultarse a súa 

exposición no I Congreso co mesmo nome, por parte dos 

nenos e nenas na seguinte ligazón a partir do minuto 43:  

https://www.youtube.com/watch?v=VjCuj96L98E

Comezaremos esta actividade despois de realizar o noso 

seguimento científico dunha pradaría mariña (Actividade 4).

Nunha segunda visita á pradaría, iniciarase a investigación 

da contorna (nome da praia, antecedentes, usos 

tradicionais das pradarías…) e levarase a cabo un traballo 

de campo coa veciñanza da zona, onde se investigará 

sobre a praia e o seu valor natural, ecolóxico, de lecer… 

Preguntaráselle cal é a súa valoración do espazo, que 

implica para eles e elas a pradaría, se teñen unha boa 

ou mala percepción dela, etc. Este traballo podemos 

completalo facéndoo en forma de enquisa, que tamén se 

lles pode trasladar ás familias do alumnado.

Nesta segunda visita aproveitaremos tamén para darlle 

liberdade creativa ao alumnado, para que debuxe a praia 

e a contorna desde diversos puntos de vista e introducindo 

todos os elementos naturais e humanos da paisaxe. 

Estas ilustracións empregarémolas máis adiante. Tamén 

poden ser debuxos, colaxe ou calquera técnica que 

consideremos.

Con toda a información do investigado, realizaremos uns 

murais colectivos coa técnica que mellor consideremos e 

con información en xeral do valor ecolóxico das pradarías 

mariñas e sobre a nosa en concreto: como evolucionou 

ese espazo, que elementos antrópicos fomos introducindo 

co paso do tempo, cal foi o uso tradicional dese espazo e 

cal é agora, cal é a percepción das persoas da pradaría 

e todo o que levamos aprendido sobre os valores 

ecosistémicos das pradarías mariñas. 

Estes murais con información poderán pórse á disposición 

do resto do alumnado do centro educativo e incluso 

posteriormente solicitar permiso para a súa exposición 

nalgún local veciñal próximo. 

https://www.youtube.com/watch?v=VjCuj96L98E
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Antes diso intentaremos dixitalizalos para subilos á web 

do centro educativo e xerar códigos QR para o seu acceso 

para a continuación da actividade. 

O NOSO TESOURO

Agora intentaremos trasladar á veciñanza o aprendido 

e dar a coñecer o “tesouro” que xa sabemos que son as 

pradarías mariñas. Para iso contaremos co apoio dos 

comercios locais do barrio, dos centros cívicos, bibliotecas, 

hostalaría... 

Deseñaremos unha pequena campaña de divulgación que 

consistirá nun xogo con intriga no que iremos anunciando, 

a través de carteis nestes lugares, que descubrimos un 

tesouro e que poden saber o que é a través dos códigos 

QR que xeramos. 

No caso dos nenos e nenas de Bouzas, fixeron unha 

conta atrás dicindo que día se descubría o tesouro, como 

se pode ver no vídeo antes citado. Propómosvos que 

vos inspiredes no seu traballo para adaptalo, copialo ou 

xerar novas posibilidades. Por exemplo, podemos dar 

pistas en espazos públicos, como fixeron nese centro, ou 

podemos empregar unha semana e dar 7 pistas ata o 

último día que se descobre, ou tamén pór algunha caixa 

de correos (física ou dixital) para que a xente nos faga 

preguntas sobre que será o noso tesouro, fomentando 

así a participación. Tamén é posible pedirlle colaboración 

a algún medio de información local para que difunda a 

iniciativa, etc. As posibilidades son múltiples e deixamos 

aberta a metodoloxía do descubrimento do tesouro a cada 

centro educativo. 

 Preguntas para a avaliación 

• Visualizan a pradaría mariña como unha

singularidade e beneficio da paisaxe?

• Reforzaron vínculos persoais con axentes locais do

barrio?

• Percibimos cambio de opinión ou sorpresa nos

axentes sociais cos que se contactou polo traballo

dos nenos e nenas sobre a pradaría mariña?

Aumentou a información e a percepción na

localidade ao respecto?
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 Vinculación co currículo 

• Coñecemento, gozo, coidado e valoración da

natureza.

• O respecto e a conservación do medio ambiente.

A actitude crítica ante a falta de respecto e

conservación do medio ambiente.

• Recoñece e explica algúns ecosistemas.

• As relacións entre os seres vivos. Cadeas

alimentarias. Poboacións, comunidades e

ecosistemas. Características e compoñentes dun

ecosistema.

• Os servizos públicos e os bens comúns. Defensa,

identificación, aprecio, respecto e coidado dos bens

comúns e dos servizos públicos: contribución da

cidadanía a través dos impostos. A responsabilidade

social. A xustiza social.

• Recollida de información do tema a tratar, utilizando

diferentes fontes (directas e indirectas).

• Documentación sobre producións artísticas

nos medios audiovisuais e nas tecnoloxías da

información e da comunicación para un sinxelo

tratamento das imaxes, o deseño, a animación e a

difusión dos traballos elaborados.

• Indagación sobre as posibilidades plásticas dos

elementos naturais e o seu uso con fins expresivos.

• Utilización guiada das tecnoloxías da información e

da comunicación de modo eficiente e responsable

para presentar as súas producións.

• Iniciación a sinxelas obras de animación tendo en

conta o son, a montaxe, o guión e a realización.

• Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e

coa entoación adecuadas en lingua galega.

• Traballo individual e cooperativo.

Obxectivos

– Pór en práctica e afianzar os coñecementos

adquiridos.

– Dominar as artes plásticas e audiovisuais.

– Difundir o coñecemento das pradarías mariñas

e aumentar a información dispoñible sobre as 

pradarías mariñas galegas na rede e en galego.

• Empoderar as nenas e nenos como axentes de

sensibilización ambiental na súa comunidade.

 Espazos 

Esta actividade será levada a cabo principalmente na 

aula, malia que puntualmente se poida realizar algún 

tipo de saída a outros espazos se fose preciso para a 

realización do stop motion. 

 Temporalización 

Varias xornadas de traballo que poden ser 

fragmentadas.

 Recursos materiais 

Cámara ou aparello electrónico co que oidamos gravar, 

un trípode ou un elemento fixo que permita que o 

aparello co que gravemos non se mova, materiais de 

papelaría (cartolinas, tesoiras, rotuladores…).

Actividade 9. Mans á cámara!

Metodoloxía

Esta actividade consistirá na realización dun pequeno 

audiovisual no que propomos a técnica básica de stop 

motion, un proceso para conseguir que os obxectos 

inanimados cobren a súa propia vida, aínda que calquera 

outra posibilidade será benvida! É unha vía divertida e 

dinámica de demostrar e pór en práctica todo o aprendido 

nas anteriores actividades, así como un medio de 

divulgación cara á comunidade. 

Para esta actividade proporemos varios temas, dos que se 

elixirá o que resulte máis interesante:

• Que son as pradarías mariñas? Pódense explicar en

xeral ou falar dunha en concreto.

• As pradarías mariñas e as súas funcións ecosistémicas.

• As pradarías mariñas en Galicia.

Unha vez elixido o tema, pedirémoslle ao alumnado que 

realice un stop motion ou outro audiovisual en galego, 

con calquera formato, para intentar mellorar a escasa 

información que hai sobre estes hábitats na rede e 

nomeadamente en galego. 

Para axudarnos coa técnica do stop motion, hai moitos 

titoriais na rede que podemos empregar, pero propomos 

este pola súa sinxeleza e claridade:

https://youtu.be/tLjXD7Zdvsk

Usaremos moitos dos materiais realizados nas actividades 

anteriores, podendo incluír moitas das imaxes e produtos 

xerados, pero neste caso tamén pode ser importante incluír 

entrevistas con equipos de investigación e institucións 

científicas, de educación ambiental, responsables políticos 

locais ou de Administración ambiental, grupos ecoloxistas, 

etc.

Preguntas para a avaliación 

• Son os nenos e nenas capaces de definir o que máis

lles gustaría contar sobre a pradaría?

• Describen con facilidade algúns dos beneficios

ecosistémicos das pradarías?

• Séntense importantes e empoderados/as neste

traballo sendo conscientes do pioneiro que resulta

no contexto galego?

https://youtu.be/tLjXD7Zdvsk
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Avaliación xeral da guía didáctica

Nome da persoa educadora:

Centro educativo, institución, entidade:

Idade dos e das participantes:

Número de participantes:

Como coñeciches este material didáctico?

Por que che interesou traballar sobre as pradarías mariñas?

Que actividades desta guía desenvolviches?

Se fixestes actividades sobre algunha pradaría mariña, 
en cal foi?

De todas as actividades que fixeches, cal te motivou 
como educador/a máis e menos?

Aumentou o coñecemento sobre as pradarías mariñas n 
o grupo?

Intensificouse a motivación para protexer as pradarías mariñas 
no grupo?

Se fixestes algunha actividade sobre unha pradaría en concreto, 
cres que aumentou no grupo o grao de afecto e ligazón 
emocional por ese espazo?

Cres que se incrementou a capacidade do grupo de desenvolver 
accións encamiñadas á conservación das pradarías mariñas?

Desenvolvestes algúns dos materiais didácticos que se 
propoñen nas actividades para o resto do centro educativo, 
comunidade local, etc., sobre pradarías? Se é así, lembra 
que nos encantaría ver os resultados en 
educacion@ceida.org

Como mellorarías este material?

Outras suxestións:

Gustaríanos recibir a túa valoración sobre este material didáctico. 
Agradecémosche que se o empregaches, nos envíes este cuestionario a educacion@ceida.org para seguir mellorando.

mailto:educacion@ceida.org
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