
OBRADOIRO

Castelo de Sta. Cruz, s/n  15179 Liáns, Oleiros  (A Coruña)
Teléfono 981 630 618    Fax 981 614 443 
www.ceida.org   formacion@ceida.org 
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Limitadas
25,00 €

Nº prazas:
Matrícula:

8 e 9 de xuño de 2012. 
Castelo de Santa Cruz. 
Liáns Oleiros (A Coruña)

Ferramentas para a participación 
na Educación Ambiental 

   Horario: 
  Venres 8 de xuño de 16.00 a 20.00 h.
  Sábado 9 de xuño de 10.00 a 14.00 h.
  e de 16.00 a 20.00 h.



Obxectivos
Coñecer e analizar metodoloxías que promovan e  ●
faciliten os procesos participativos.
Capacitar aos asistentes para levar a cabo procesos  ●
participativos.
Profundizar na facilitación de grupos. ●
Coñecer distintas experiencias en materia de  ●
participación.

Destinatarios
Xestores e técnicos de Espacios Naturais Protexidos. ●
Xestores e técnicos das áreas de medio ambiente das  ●
administracións públicas.
Educadores ambientais. ●
Estudantes universitarios. ●
Público xeral. ●

Docentes

Ambientarte S.L. Isabel Fernández e María Antonia 
López son promotoras de Ambientarte SL, empresa 
especializada en Educación Ambiental e en Interpretación 
do Patrimonio con 14 anos de experiencia no sector.

César Fernández. É licenciado en Ciencias do Mar pola 
Universidade de Vigo (1996). Está implicado dende hai 7 
anos na construcción dun proxecto comunitario en Galicia 
onde reside actualmente. É Administrador e profesor 
da Academia de Permacultura NodoEspiral. Experto en 
facilitación de grupos e resolución de conflitos.

OBRADOIRO   Ferramentas para a participación 
na Educación Ambiental

Programa
Venres 8 de xuño
16.00 - 16.15 Presentacións e metodoloxía do curso.
  Isabel Fernández.
16.15 - 17.00 O marco da participación na educación  
  ambiental.
  Isabel Fernández.
17.00- 18.00 Bases para a participación. 
  César Fernández.
18.00 - 18.15 Descanso.
18.15 - 19.00 Como facer reunións efectivas. 
  César Fernández.
19.15 - 20.00 Aprendendo coa práctica ferramentas para  
  pensar en grupo: “Os seis chapeus de  
  pensar”. 
  César Fernández.

Sábado 9 de xuño
Mañá
10.00 - 12.00 O traballo con visións: “Historia de futuro”.
  César Fernández.
12.00 - 12.30 Descanso.
12.30 - 14.00  Aprendendo coa práctica ferramentas de  
  diálogo: “Espazo aberto” e world cafe. 
  César Fernández.
Tarde
16.00 - 18.00 Os procesos participativos como   
  ferramentas de desenvolvemento persoal:  
  metahabilidades.
  César Fernández.
18.00 - 18.15  Descanso.
18.15 - 19.15  Algunhas experiencias en participación. 
  Isabel Fernández.
19.15 - 20.00  Avaliación. 
  Isabel Fernández e César Fernández.

OBRADOIRO  Ferramentas para a participación na Educación Ambiental

DATOS PERSOAIS 
Apelidos e nome  .........................................................................
NIF/DNI  ..................................................   Idade  .......................
Enderezo  ......................................................   CP  ......................
Localidade  ..................................................................................
Concello / Provincia  ...................................................................
Teléfono  ......................................................................................
Correo electrónico  ......................................................................
Indique en que perfil profesional se encadraría:

 Xestores e técnicos de Espacios Naturais Protexidos
 Xestores e técnicos de áreas de medio ambiente de 

Administracións Públicas 
 Educador ambiental
 Estudantes universitarios
 Outros  .................................................................................

Cómo se enterou da existencia desta actividade?
 Por un e-mail do CEIDA  Páxina web do CEIDA
 Por medio dun amigo/a ou coñecido/a 
 Prensa/radio       Facebook      Outras institucións 
 Outros ..................................................................................

Asistiu a outras actividades formativas realizadas polo 
CEIDA con anterioridade?    Si      Non

CONDICIÓNS 
Prazas limitadas. Para asistir pódese reservar praza mediante:

- preinscición na web do ceida www.ceida.org
- chamando ao teléfono 981 630 618 
- mediante e-mail a <formacion@ceida.org>

TRANSPORTE COMPARTIDO 
Se quere compartir transporte, sinale aquí a súa opción:

  Comparto o meu coche             Necesito coche

Lugar de saída 

XESTIÓN DE DATOS 
  Si, desexo recibir no futuro información procedente do CEIDA

Os datos de carácter persoal que se inclúen neste boletín quedarán 
rexistrados nun ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, 
do cal é titular o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental 
de Galicia (CEIDA) e ten como fin a xestión administrativa e divulgación das 
actividades do centro. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, 
rectificación e oposición dirixíndose ao enderezo que figura neste folleto.


