Castelo de Santa Cruz. Liáns (Oleiros)

25 de abril de 2015

u

XORNADA

As libeliñas, como recurso interpretativo
e educativo

Prazas limitadas

P Número de prazas: 50
P Matrícula: 50 €

Obxectivos

Programa

■■ Valorar e coñecer os odonatos como
ferramenta de sensibilización ambiental e
de desenvolvemento.
■■ Coñecer e deseñar actividades en torno
aos odonatos para traballar tanto en
programas educativos como turismo
ambiental.

10:00 h. Apertura e presentación da xornada.
10:15 h. Introdución aos insectos; Fauna odonatolóxica galega; Hábitats dos odonatos.
10:45 h. Obradoiro de identificación das libeliñas. (Parte I)
11:15 h. Pausa
11:45 h. Introdución á etnoentomoloxía dos odonatos; Lexislación e conservación.
12:00 h. Obradoiro de identificación das libeliñas. (Parte II)
13:00 h. Fundamentos básicos para a interpretación e a educación ambiental en base aos
odonatos; Interpretación do medio natural e cultural: unha ferramenta básica para unha
educación transformadora. Recursos didácticos para a interpretación; Casos Prácticos dos
odonatos como recurso na EA.
14:00 h. Pausa-xantar
16:00 h. Obradoiro de experiencias en interpretación do medio natural. Montaxe de
exposicións, deseño de xogos interpretativos, deseño de paneis e recursos didácticos en torno
aos odonatos (Parte I)
16:45 h. Turismo entomolóxico e intérprete dos humidais; Situación do sector e perspectivas
de futuro; Asociacionismo e ecoemprendimento; Traballar por un turismo responsable; O
turismo natural como fonte de riqueza para o rural.
18:00-18:30 h. Pausa
18:30 h. Obradoiro de experiencias en interpretación do medio natural. Montaxe de
exposicións, deseño de xogos interpretativos, deseño de paneis e recursos didácticos en torno
aos odonatos. (Parte II)
19:30-20:00 h. Recapitulación e conclusións.

Destinado a
Educadores/as ambientais, Técnicos/as
municipais de turismo, de medio ambiente,
informadores/as turísticos/as, empresas do
sector turístico, guías de turismo, monitores/
as de actividades de tempo libre, persoas
vinculadas a ONGs ambientalistas, etc.

Imparte
Miguel A. Fernández-Martínez
Biólogo, autor das guías das libélulas de
Galicia e da Natureza dos Ríos e Ribeiras de
Galicia.

Prezo
30 €

Inscricións

www.ceida.org/formacion.html - formacion@ceida.org - 981 630 618

