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MMMMEMORIAS DO ENCONTROEMORIAS DO ENCONTROEMORIAS DO ENCONTROEMORIAS DO ENCONTRO    
    

O 25 de xaneiro de 2014 celebrouse o Encontro galego de educación ambiental: novos escenarios, 

novas miradas, nas instalacións do Centro de Interpretación Ambiental de Santiago de Compostela. 
 
O encontro foi promovido pola Federación Ecoloxista Galega-FEG, o grupo de investigación Pedagoxía 
Social e Educación Ambiental-SEPA da Universidade de Santiago de Compostela e a Sociedade Galega 
de Educación Ambiental-SGEA, coa finalidade de reflexionar e debater sobre a situación actual da 
educación ambiental en Galicia, promovendo un espazo de lectura crítica atento ás novas liñas de traballo 
que se están a emprender.  
 
Propuxémonos como obxectivos: 

• Facer un lectura crítica da situación da educación ambiental en Galicia, para avanzar dende a 
mesma na visualización de alternativas de futuro. 

• Coñecer e intercambiar experiencias innovadoras que estean a dar resposta a esta nova realidade 
• Propoñer e artellar novos escenarios ou formas de traballo conxunto que permitan dar un novo 

impulso á educación ambiental en Galicia. 
• Servir de punto de encontro, na liña de reforzar ou iniciar novos lazos, retomando un contacto e 

colaboración en certo modo adormecida. 
 

As diferentes actividades, que combinaron dinámicas de debate e de traballo en pequeno grupo, 
buscaron artellar formas de acción conxunta, nun quefacer colectivo que dera resposta ás complexas 
realidades educativas e ambientais. 
 
Este documento recolle as principais achegas obtidas das diferentes dinámicas de traballo e reflexión, 
conscientes de que non é posible recoller toda a riqueza dos debates que as orixinaron. 
 
Na proximidade do Día Mundial da Educación Ambiental (26 de xaneiro) este foi un espazo de análise e 
debate ao redor do momento actual, pero tamén de encontro, celebración, ilusións e novas propostas de 
acción. En definitiva, un espazo no que asentar o nosos berro pola Educación Ambiental...  
 

manda carballo! 
 
 

Grazas a tod@s pola vosa implicación. 
 
Federación Ecoloxista Galega (http://www.federacionecoloxista.org/) 
Grupo SEPA de Investigación (http://www.usc.es/gl/investigacion/grupos/sepa_interea) 
Sociedade Galega de Educación Ambiental (http://www.sgea.org/) 
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MESA DE DEBATEMESA DE DEBATEMESA DE DEBATEMESA DE DEBATE    

    
O encontro iniciouse cunha Mesa de Debate, dirixida a obter un esbozo sobre a situación da educación 
ambiental (EA) en Galicia, na que se presentaron os resultados da enquisa sobre a súa situación socio-
laboral do campo e na que nos achegamos á realidade a través dos ollos de profesionais cunha ampla 
traxectoria nos diferentes eidos: colectivos, empresas, sistema educativo. 
 
 

PrPrPrPresentación dos resultados da enquisaesentación dos resultados da enquisaesentación dos resultados da enquisaesentación dos resultados da enquisa    
A mesa abriuse cos resultados da enquisa realizada dende a Sociedade Galega de Educación e o Grupo 
SEPA da USC, que explora a incidencia da crise financieira na situación socio-laboral do campo da 
Educación Ambiental en Galicia, mediante unha análise atenta á situación no 2007 en relación ao 2013.  

Esta aproximación cuantitativa reflicte tres cuestións claves: o impacto de crise financieira por enriba 
doutros sectores de actividade; a permanente vulnerabilidade nas situación laborial do sector, plasmada 
nas precarias condicións de estabilidade laboral, dedicación e salario; e unha notable perda das 
conquistas acadadas en décadas anteriores, coa redución de financiamento, programas e equipamentos.  

Os datos amosan que a crise está sendo empregada como coartada para xustificar o desmantelamento 
dun sector molesto para o sistema, seguindo co proxecto neoliberal de desatención do público e da busca 
do ben común. 

 
 

Eido asociativoEido asociativoEido asociativoEido asociativo    
Manolo Domínguez achegounos á realidade do eido asociativo, un espazo plural no que convive unha 
gran diversidade socioprofesional que, á súa vez, tradúcese nunha certa indefinición. Esta é unha das 
razóns pola que nace a Sociedade Galega de Educación Ambiental, para visibilizar o noso traballo e 
poder impulsar traballo coordinado que enfrontes as principais necesidades e problemáticas do eido.  

Négase o socorrido argumento de que a crise poida ser unha oportunidade, e faise ante unha realidade 
realmente dura, caracterizadas polos recortes, peches de programas, desaparición de organizacións... 
onde o que queda é unha certa supervivencia.  

A resposta da SGEA foi o impulso de accións reivindicativas dirixidas a visibilizar esta situación e un 
traballo, a modo de colexio profesional, dirixido a dignificar o sector e reivindicar a súa necesidade. 
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MESA DE DEBATEMESA DE DEBATEMESA DE DEBATEMESA DE DEBATE    

Eido escolarEido escolarEido escolarEido escolar    
A visión optimista e esperanzadora chegou da man de Manuel Antonio Fernández, achegándonos a 
traxectoria do traballo en EA nos centros de ensino a través dos diferentes proxectos (Axenda 21 Escolar, 
Voz Natura, Climántica, Proxecto Ríos, Plan Proxecta...) nos que o profesorado se ten apoiado para 
dinamizar esta prespectiva de traballo nos seus centros.  

Abordouse que a idea inicial de que a crise acabou con todo non é correcta no mundo do ensino –
posiblemente derivado de que non sufre esa dependencia financieira-, pervivindo moitas iniciativas moi 
interesantes. Posiblemente a principal carencia sexa un traballo de visualización das mesmas.  

Do momento actual pódese reclamar a falta de apoio institucional, quedando a EA limitada a aquel 
profesorado que ten unha especial sensibilidade no tema; así como a visión tecnocrática e competitiva da 
educación, que se traduce nunha formación do profesorado que se afasta do traballo sobre modelos 
pedagóxicos, filosofía e fundamentos do ensino... e se centra na aprendizaxe de linguas e novas 
tecnoloxías.  

 

 

Eido empresarial Eido empresarial Eido empresarial Eido empresarial  
Antón Lois comezou a súa aproximación ao eido empresarial diferenciándoo das empresas doutros 
sectores. As empresas de EA en Galicia nacen de asociacións e colectivos do campo, desta “tribu” que 
impregna o seu forte carácter motivacional e iso, definitivamente, é o que lles permite sobrevivir ante este 
desolador panorama.  

As empresas nacen parellas a ese “boom” da profesionalización que se inicia coa apertura de numerosos 
equipamentos. Consecuentemente, o peche de equipamentos traduciuse na perda do mercado laboral no 
que se sostiña. Esto leva á afirmación de que non se trata de que recortaran no sector, senón que nos 
expulsaron do mesmo. Resulta curioso tamén que equipamentos que sobreviven son levados por persoal 
de xestión de montes, que non ten formación educativa e que cobra moito máis ca un profesional da 
educación ambiental. As perspectivas de continuidade son fastidiadas, pero sen dúbida pasarían pola 
unión entre empresas autónomas, na liña de compartir esforzos, recursos, coñecementos, etc. 

 
A actividade pechouse cun breve pero interesante debate que acabou por centrarse fundamentalmente 
na cuestión da profesionalización do sector, visibilizando preocupacións referidas á formación e ao 
recoñecemento profesional das educadoras e educadores ambiental. 
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http://www.usc.es/entransicion 

 
http://www.feitoriaverde.com/ 

 

 

http://www.selvalupi.com/ 

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIASPRESENTACIÓN DE EXPERIENCIASPRESENTACIÓN DE EXPERIENCIASPRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS    
O encontro pretendía ser un espazo no que coñecer iniciativas concretas que estean a funcionar, mais 
tamén para identificar novos escenarios e actores cos que establecer alianzas e impulsar novas 
propostas de educación ambiental. Con esta finalidade abriuse a posibilidade de participar no encontro 
compartindo experiencias innovadoras que se estiveran a desenvolver, agrupándoas en catro temáticas 
diferentes. 
 

Mesa 1. Metodoloxías innovadoras Mesa 1. Metodoloxías innovadoras Mesa 1. Metodoloxías innovadoras Mesa 1. Metodoloxías innovadoras  
Dentro da liña de "metodoloxías innovadoras", recolléronse proxectos e iniciativas con propostas 
metodolóxicas que buscan novas formas de traballar e transformar a realidade.  

Achegámonos ao proxecto USC en Transición desenvolto na Universidade de 
Santiago de Compostela, cuxo principal obxectivo é aumentar a sensibilización 
sobre os impactos ambientais da universidade e, en consecuencia, reducir a 
súa pegada ecolóxica. O proxecto está inspirado no movemento "Comunidades 
en transición", que implica unha metodoloxía participativa, de "abaixo para 
arriba", buscando propostas da comunidade universitaria.  

Dende a Cooperativa Feitoria Verde nos presentaron o traballo 
que veñen desenvolvendo en educación ambiental e en valores. A 
vontade por ofrecer algo diferente, onde as persoas destinatarias 
fosen tamén participantes no proceso, levoulles a traballar con 
técnicas teatrais (Teatro do Oprimido, Arcoiris do Desexo) onde é a 

comunidade quen elixe os seus problemas, os representan, e xuntos discuten sobre o final que desexan.  

Coñecimos Miríades.NET, unha plataforma de distribución de 
contidos multimedia de alta definición. O sistema tamén está 
pensado para axudar a equipos de xornalistas freelance, 
plataformas cidadás, ou outros colectivos, a dar a coñecer os seus contidos e facer chegar a súa 
mensaxe  dun xeito eficaz, rápido e con formato profesional. Coñecimos algúns dos importantes 
documentais por eles producidos, sobre os conflitos ambientais da zona, como o "Rosa de Corcoesto".  

Por último, coñecimos o traballo que se vén desenvolvendo dende 
hai anos na Escola de Naturaleza e Producións Audiovisuais, 
dende onde se realizan diferentes traballos de educación, 
información e divulgación ambiental, compatibilizando esta faceta 
comunicativa con actividades lúdicas, de coñecemento, respeto e 
conservación da natureza. 

A pesar do número reducido de participantes xerouse un espazo de comunicación con experiencias 
variadas e actores diferentes aos habituais nos foros educativoambientais, un dos obxectivos plantexados 
(e acadados) neste encontro. Vislumbramos un futuro cercano no que as ferramentas audiovisuais terán 
moito máis protagonismo. Tamén poidemos comprobar como se están a potenciar novas propostas 
metodolóxicas donde os/as destinatarios abandoan actitudes pasivas/receptivas e participan activamente 
nas iniciativas desenvolvidas. 
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http://www.granxadeservizos.com 

 

http://proxectointegralcompostela.wordpress.com 

 

http://www.locaw-fp7.com 

 

http://blogueiros.axena.org 

Mesa 2. Outra forma de organizarse Mesa 2. Outra forma de organizarse Mesa 2. Outra forma de organizarse Mesa 2. Outra forma de organizarse  
No ámbito da mesa de experiencias denominada “Outras forma de organizarse”, os seus participantes e 
espectadores dialogaron sobre os novos eixos de traballo e iniciativas en Educación Ambiental que, de 
algunha maneira, presentan similitudes nos seus obxectivos. Os principais aspectos deses diálogos 
poden ser observados a continuación:  

Iniciamos coa defensa dunha rede de consumo local, ético e responsable defendida polo Proxecto 

Integral Compostela. A pesar das dificultades, os seus 
integrantes veñen traballando para consolidar outra vía 
de consumo complementaria á moeda oficial. Para elo, 
se intercambian produtos e servizos de acordo coa 
vontade e necesidade dos seus participantes, baixo un 
código ético para a sustentabilidade.  

Baixo a denominación de Granxa de Servizos coñecemos o 
espazo aberto de integración de persoas, colectivos, asociacións e 
entidades que actúan para a valorización do patrimonio natural, na 
concienciación para o consumo e para a reciclaxe. O seu principal 
obxectivo consiste en fomentar e fortalecer o emprendemento no 
ámbito da enxeñería social (cultura, lecer, formación, patrimonio 
cultural, entre outros), dirixido ao desenvolvemento local.  

Posteriormente, achegámonos ás ideas do Proxecto Low Carbon 

at Work financiado polo plan estratéxico da Unión Europea para a 
redución dos gases que provocan as alteracións climáticas. 
Atendendo ás rutinas da vida cotiá no entorno de traballo,  estudan 
as barreiras, as dificultades e as posibilidades de cambios de 
comportamentos a unha conduta ecolóxica. O proxecto é 

coordinado polo Grupo de Psicoloxía Ambiental da Universidade da Coruña, coa colaboración de seis 
institucións e organizacións en diferentes países.  

Para finalizar, contemplamos o entusiasmo da asociación Axena, 

dedicada ao estudo da natureza. Nace en 2006 dunha proposta de 
estudantes de Bioloxía e Enxeñería, coa finalidade de divulgar e 
promover informacións sobre o medio ambiente. Emprégase o blog 
como proxecto común para o desenvolvemento de ideas, para divulgar e propor a conservación 
ambiental. Para isto recorren a diferentes formas de organización, que teñen como ferramenta principal a 
tecnoloxía e a internet.  

Ademais das coincidencias relacionadas coa innovación nas súas formas de organizarse, nas diferentes 
iniciativas reside un posicionamento crítico en relación aos modelos actuais de desenvolvemento. As 
principais impresións é que mesmo en tempo de crise, con fortes evidencias do desmantelamento no 
campo da Educación Ambiental en Galicia, existe un grupo de persoas que veñen traballando para mudar 
as súas realidades socioambientais. Da mesma forma, veñen contribuíndo no fortalecemento da 
participación e da actuación cidadá. A súa resistencia resalta os elementos históricos e culturais que 
constituíron a identidade galega, especialmente, a súa relación coa natureza e o seu protagonismo social. 
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www.blogoteca.com/ogreloverde/ 

 
http://amigosdaterra.net/ 

 

http://www.sindicatolabrego.com/ 

 

http://ocantodabalea.wordpress.com/ 

 
           http://cernunnos.es/ 

 
http://www.vesperadenada.org/ 

 Mesa 3. Novos espazos para a educación ambientalMesa 3. Novos espazos para a educación ambientalMesa 3. Novos espazos para a educación ambientalMesa 3. Novos espazos para a educación ambiental 
Baixo o rótulo de “Novos espazos para a educación ambiental”, recolléronse proxectos e iniciativas que 
se presentan como novos eidos de traballo para a educación ambiental, pola proximidade a este campo 
das súas temáticas e obxectivos.  

Contamos coas experiencia de O Grelo Verde, asociación para o 
desenvolvemento rural sostible, que nos trasladaron unha lectura crítica do 
que ten sido o seu traballo en centros educativos e comedores escolares, 

moi vinculado á promoción do consumo de produtos ecolóxicos.  

Amigos da Terra presentounos diferentes iniciativas de traballo, que 
vinculan as realidades do norte coas do sur, cun carácter propositivo e 
posibilista que mobiliza cara o cambio e a transformación dos nosos 
modelos de produción e consumo.  

O Sindicato Labrego Galego achegounos á realidade complexa que 
atravesa este sector, vítima da incidencia de graves políticas de 
goberno que vulneran os seus dereitos e impiden a promoción dunha 
vida sostible vinculada á terra, máis aló da agricultura ecolóxica, 
apostando por modelos de soberanía alimentar. Ante a falta de 
resposta da cidadanía en xeral, confían na educación ambiental como 
ferramenta de concienciación e mobilización social.  

O Canto da Balea é outro colectivo que está a traballar en aras da 
sostenibilidade, e a sufrir as forzas de  dinámicas de mercado 
neoliberais. Esta cooperativa pesqueira traballa pola promoción da 
pesca artesanal e sostible, cunha interesante liña de traballo 
educativo na concienciación cara un consumo responsable.  

Resultou de interese coñecer a proposta do Xardín do Cernunnos, detrás da cal hai dous rapaces con 
ganas de implicarse na promoción dunha aldea ecosocialista, 
dende un enfoque participativo no que implicar á xente do territorio. 
Apostan por un traballo en educación ambiental crítico e liberador, 
baseado en redes de colaboración e cunha importante dimensión 
política, na construción de novos modelos de vida no rural.  

Véspera de Nada ábrenos á posibilidade -e necesidade- de transitar 
cara unha menor dependencia respecto ao consumo de 
combustibles fósiles. Cun traballo dende a rede, poñen en cuestión 
modelos e “verdades” actuais nas que se sustentan os nosos 
modelos de mobilidade e consumo enerxético, e favorecen a 

creación dun tecido social entre aquelas persoas e colectivos que na busca de redución da pegada de 
carbono perseguen modelos máis sostibles e humanos.  
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http://ceesg.org/ 

O Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia presentounos o 
monográfico da súa revista Galeduso “Educación Social e Educación 
Ambiental”, reivindicando o claro protagonismo da educación social dentro dun 
campo tradicionalmente vinculado á súa dimensión naturalista. Cuestiónase: qué 
é a educación ambiental se non educación social?  

 

As diferentes iniciativas coincidiron en presentar un posicionamento claro en relación a qué mundo –
produción, consumo, desenvolvemento, formas de vida, etc.- queremos, conscientes das forzas que 
operan á contra. Reivindícase a necesidade dunha educación ambiental que reforce a súa dimensión 
política e de transformación social, con carácter propositivo no artellamento de alternativas.  

Coincidiron todas as persoas integrantes da mesa na necesidade de tecer redes de colaboración entre os 
diferentes axentes implicados no cambio: produtores, consumidores, cidadanía e educadoras e 
educadores ambientais. Apúntase o reto de traballar nesta liña. 
 
 
 

Mesa 4. Estratexias de conservación do territorioMesa 4. Estratexias de conservación do territorioMesa 4. Estratexias de conservación do territorioMesa 4. Estratexias de conservación do territorio    
 

A mesa “Estratexias de conservación do territorio”, permitiunos coñecer cinco interesantes propostas 
localizadas en distintas zonas do país, con diferente natureza e traxectoria pero de iniciativa basicamente 
asociativa, relacionadas co coñecemento, estudo, valorización, divulgación, mellora e protección de 
diferentes espazos do territorio galego, coas súas correspondentes ligazóns coa educación ambiental. 

Comezamos co proxecto Charcas con vida, que arrancou no ano 2013 
por iniciativa de ADEGA. Custodia do territorio, educación ambiental e 
voluntariado ambiental únense neste proxecto para dar a coñecer os 
pequenos humidais de Galiza, contribuíndo á conservación do patrimonio e 
da natureza. Preténdese implicar á cidadanía en actividades prácticas 
creando unha rede para o inventariado e o estudo das charcas, e 
recuperando charcas mediante acordos de custodia do territorio e 
voluntariado ambiental.  

Nunha liña coincidente presentouse a iniciativa Praias 

do Salnés, do Colectivo Ecoloxista do Salnés, 
proxecto de educación ambiental de investigación-

acción no litoral, dirixido especialmente a centros educativos, implicando á poboación local na intención 
tamén de divulgar unha opción viable para o desenvolvemento sustentable do Salnés. Cada centro 
escolle a súa zona de traballo, e aplica unha metodoloxía que pretende incidir na capacidade 
investigadora dos nenos e nenas, e ao tempo desenvolver un traballo en rede entre os centros e 
proxectar o seu labor ao conxunto da sociedade.  

 

 

 
www.charcasconvida.org 

 
cesalnes.wordpress.com 
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En terceiro lugar presentouse o Proxecto de custodia do territorio da 
Fundación Fragas do Mandeo, creada entre tres asociacións da comarca 
coruñesa das Mariñas, especificamente para conservar a natureza a través 
da figura da custodia. Tendo en conta que moitos dos hábitats e especias 
ameazadas se atopan en propiedades privadas, a única maneira de 
conservalos é chegando a acordos de custodia que garantan a súa 
preservación a perpetuidade. A actividade da Fundación leva intimamente 

aparellada a educación ambiental, un intenso proceso de divulgación e concienciación social a prol da 
implicación activa da cidadanía.  

A iniciativa Cartografías sensibles, promovida pola Comunidade de 

Montes Veciñais en Man Común de Vincios (Gondomar), aposta pola 
posta en valor e a defensa do patrimonio da parroquia de Vincios e da 
Serra do Galiñeiro, a partir da idea de que só cando fas teu un territorio é 
cando queres protexelo. Cartografías sensibles é un achegamento virtual a unha realidade territorial rica 
e complexa, a través de mapas que nos permiten descubrir diferentes elementos que configuran a 
identidade do lugar, combinando a paixón pola natureza coa conservación das tradicións, do patrimonio 
cultural e da biodiversidade.  

A última proposta desta mesa foi a presentación das Iniciativas para a 

conservación de Pena Corneira que a asociación ambiental Sustinea 
vén desenvolvendo, e que se concretan no estudo, coñecemento, 
conservación e promoción deste emblemático espazo da comarca do 

Ribeiro que, malia que está declarado monumento natural, hai anos que vén sufrindo un manifesto 
proceso de degradación. Na liña da educación ambiental e desenvolvemento sustentable local, estase a 
desenvolver un espazo de participación ambiental para a implicación da comunidade local na 
conservación do seu territorio, que ao tempo lle provoque un retorno económico ás súas xentes. 

 

En xeral vemos que as cinco propostas presentadas insisten na necesidade de responder con fórmulas 
modernas aos desafíos que presenta actualmente a conservación do territorio, que han de partir da 
iniciativa social sen agardar a que a administración decida tomar cartas. A custodia está presente en 
todas elas, así como o traballo coas comunidades locais tanto como cos colexios de cada zona (hai que 
chegar a todo tipo de públicos); todas defenden a necesidade de estimular o emprego das redes sociais 
para atraer á xente nova e dinamizar así as actividades que se emprendan, así como idear novas 
estratexias de sondaxe para chegar a aquela información que se precisa. Finalmente, todas as iniciativas 
puxeron de manifesto a importancia crítica que reviste unha adecuada comunicación coa poboación local 
e a necesidade de que os resultados das intervencións realizadas no territorio se compartan con ela: é 
imperioso implicar á paisanaxe en todo o que se emprenda. 

 
 
 
 
 

 
www.fragasdomandeo.org 

 
www.vincios.org 

 
www.sustinea.org 
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INTRODUCIÓN Á DINÁMICA 

Técnica de xuntanzas múltiples, simultáneas e 
autoorganizadas 

Orixe nos anos 80; aproveitamento do “momento 
café”. (Harrison Owen) 

Os catro principios para que un tema poida tratarse: 

1. alto nivel de complexidade; resolución por 
intelixencia colectiva, non individual 

2. alto nivel de diversidade, en termos de 
habilidades persoais para a resolución 

3. verdadeira preocupación persoal polo tema 

4. é urxente e cómpre tomar decisións rápidas 

EXPLICACIÓN DA DINÁMICA 

A partir da pregunta de partida: sobre que temas 
nos gustaría falar? Que iniciativas queremos 
presentar? Que dúbidas e/ou preguntas? 

Normas de funcionamento: 

- Lei única: lei dos 2 pes 

- 4 maneiras de participar: propoñer unha 
xuntanza, participar nunha xuntanza, ser 
unha abella (ir cambiando), ser unha 
bolboreta (non estar necesariamente en 
ningunha xuntanza) 

- 3 piares: as persoas presentes son as boas; o 
que ocorre é o que ten que ocorrer; cando 
comeza, comeza, e cando remata, remata. 

1ª ROLDA 

12:00 – 12:45 Propostas de temas de debate / 
Agrupamento / Ordenar en 4 espazos de traballo. 

12:45 – 14:00 Xuntanzas temáticas: cada grupo 
desenvolve a súa xuntanza e recolle os resultados 
na súa “Folla de Colleita I”. 

2ª ROLDA 

18:00 – 18:45 Segunda rolda de xuntanzas 
temáticas: cada grupo deberá propor accións 
concretas que poidan desenvolver e/ou organizar as 
persoas participantes e recoller os resultados na 
súa “Folla de Colleita II”. 

18:45 – 19:15 Posta en común en plenario 

DINÁMICA DE ESPAZO ABERTODINÁMICA DE ESPAZO ABERTODINÁMICA DE ESPAZO ABERTODINÁMICA DE ESPAZO ABERTO 

Un dos obxectivos que impulsou a organización do Encontro galego de Educación Ambiental foi o de 
propoñer e artellar novos escenarios ou formas de traballo conxunto que permitan dar un novo impulso á 
educación ambiental en Galicia. Neste sentido, búscase 
coñecer novos contextos dende os que se están a 
desenvolver diferentes iniciativas baixo denominacións 
que non sempre aluden á educación ambiental, pero que 
entroncan cos seus fundamentos. 

Para elo optouse pola dinámica de Espazo Aberto, 
artellada en torno á pregunta:  

Como achegar a Educación Ambiental a 
outras iniciativas, propostas ou 

movementos ligados á sostenibilidade? 
 

A continuación se sintetizan os resultados principais dos 
diferentes grupos de traballo. 

 

Grupo 1. Desenvolvemento alternativo e Grupo 1. Desenvolvemento alternativo e Grupo 1. Desenvolvemento alternativo e Grupo 1. Desenvolvemento alternativo e 
comunidades sostiblescomunidades sostiblescomunidades sostiblescomunidades sostibles    

Escolas sostibles. Ecoescolas, Soberanía alimentaria, 
Aldea Eco-socialista, Comunidades sostibles 

 

Folla de colleita I 

� Tema da xuntanza: desenvolvemento alternativo 
e comunidades sostibles. Decrecemento 

� Tres cuestións que destacarías: 

Sostenibilidade é un concepto perverso que se 
ligou ao modelo de capitalismo. 

Non é algo que se corresponde coas accións que 
nos desenvolvemos 

Valorizar e achegar formas de vida próximas á 
sostenibilidade 

Estrutura e organización das comunidades 
sostibles 

� Conclusións e expectativas a partir de agora: 

Organizarse. Traballar cara aos cambios de 
valores individuais e colectivos, tanto en cidades 
como en pobos. 
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Folla de colleita II 

� Accións e propostas a medio prazo (6 meses-1 ano) 

Religar ás persoas aos procesos naturais, como con hortos urbanos nos que as persoas se 
comprometan durante todo o proceso. 

Rehabilitar espazos verdes urbanos ornamentais con árbores froitais ou plantas para alimentos. 

Organizar cursos de pesticidas naturais e que sexan as labregas os que experimenten con hortas 
ecolóxicas propias e que aprendan mediante a experiencia. 

� Accións e propostas a longo prazo (máis de 1 ano) 

Mellorar servizos de transporte público para que as persoas os utilicen a miúdo e non teñan que 
contribuír ao transporte privado. 

Sensibilizar ás persoas no consumo que realizamos a diario: de onde ven, onde foi cultivado, etc. 

Visibilizar e socializar as iniciativas que se están a realizar neste campo. 

Interesarse e esforzarse por coñecer , saír de tópicos. 

Ensinar a ler as etiquetas 

Partir da educación dos nenos, que son os maiores receptores de coñecemento. Ámbito familiar. 

 

 

Grupo 2. Transformación do modelo sistémico de produción, Grupo 2. Transformación do modelo sistémico de produción, Grupo 2. Transformación do modelo sistémico de produción, Grupo 2. Transformación do modelo sistémico de produción,     
comercialización e consumo. O papel da comercialización e consumo. O papel da comercialización e consumo. O papel da comercialización e consumo. O papel da EAEAEAEA    

Banca ética, Bancos de tempo, Decrecemento, Potencial crítico e socialmente transformador da EA?, 
Produción e consumo, Economía polo ben común, Voluntariado ambiental, Redución do consumo. 

Aumento da eficiencia, Consumo responsábel, Redución poboación humana, Crowfunding 

 

Folla de colleita I (falta) 

 

Folla de colleita II  

� Tema da xuntanza: Transformación do modelo sistémico, de produción, comercialización e 
consumo e a influencia da EA 

� Accións e propostas a medio prazo (6 meses-1 ano) 

Recompilación de información relativa a iniciativas, recursos e todo o que teña que ver co 
consumo responsábel. As persoas e entidades interesadas en colaborar quedamos en enviar as 
referencias, documentos, etc., ao enderezo electrónico da FEG  feg@federacionecoloxista.org   

Plataforma de difusión 

Banco documental ou banco de recursos 

Plan de difusión 

� Accións e propostas a longo prazo (máis de 1 ano) 

Proposta á SGEA dun encontro de EA e grupos de consumo 
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Grupo 3. Visibilidade da Grupo 3. Visibilidade da Grupo 3. Visibilidade da Grupo 3. Visibilidade da EAEAEAEA e a súa achega á sociedade e a súa achega á sociedade e a súa achega á sociedade e a súa achega á sociedade    
Publicidade, Difusión, TIC´s, A sustentabilidade das industrias, Grandes empresas, Emprendemento, 
Visibilización da Educación Ambiental, Turismo responsábel co medio, Planeamento / ordenación / 

escenarios territoriais, Campañas de Educación Ambiental, Políticas públicas de EA. 

 

Folla de colleita I 

� Tema da xuntanza: visibilidade da EA e achega á sociedade 

� Tres cuestións que destacarías: 

Necesidade das políticas públicas para a EA, a inexistencia das mesmas condena a desaparición 
da mesma. 

Representación técnica e social na ordenación do territorio 

Equipos multidisciplinares 

� Conclusións e expectativas a partir de agora: 

Contestar e rebater a inclusión da EA nos programas políticos 

Aplicar estratexias comunicativas de éxito 

Papel do educador ambiental como mediador 

Denunciar o intrusismo de empresas de servizos xerais na participación de actividades de EA 

Conseguir que a EA non se asocie só á infancia e no medio natural 

Conectar a educación ambiental cos intereses da sociedade 

 

Folla de colleita II 

� Accións e propostas a medio prazo (6 meses-1 ano) 

Facer visible a Educación Ambiental promovendo dinámicas sociais, para intentar inculcar unha 
mentalidade máis crítica 

Campañas de Educación Ambiental 

Equipos multidisciplinares, que axuden a mellorar e dar a coñecer a Educación Ambiental 

Máis estratexias para internarnos 

� Accións e propostas a longo prazo (máis de 1 ano) 

Conectar a Educación Ambiental ca problemática social, laboral, etc. Para que a xente se dea 
conta da nosa presenza 

Integrar o noso traballo nos intereses da sociedade e facelos útiles 

E que é unha temática interrelacionada con tódolos ámbitos da sociedade (non só con plantas e 
árbores ou nenos cun monitor no monte). Por exemplo: traducir termos económicos en EA, e EA 
en termos económicos que ao final é o que lle interesa á sociedade. 
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Grupo 4. Desenvolvemento sostible do rural a través da EAGrupo 4. Desenvolvemento sostible do rural a través da EAGrupo 4. Desenvolvemento sostible do rural a través da EAGrupo 4. Desenvolvemento sostible do rural a través da EA    
O noso monte, Activismo ambiental (conectar EA – activismo social), Resgate cultural – identidade local, 

Despoboamento no rural, Xestión e actividades cinexéticas, Fundraising ambiental, Valorización do 
patrimonio e os recursos naturais, Cartografías. Representacións do territorio, Cooperación. 

Desenvolvemento, Custodia do territorio, Repoboación rural 

 

Folla de colleita I 

� Tema da xuntanza: Desenvolvemento sostible do rural a través da EA. Achegar a EA ao entorno 
rural a través dos axentes sociais organizados 

� Tres cuestións que destacarías: 

Identificación de problemas/axentes vinculados á xestión do territorio 

Dicotomía urbán/rural 

� Conclusións e expectativas a partir de agora: 

Buscar cousas en común cos axentes identificados 

Financiamento 

* Axentes identificados: colectivos sociais organizados, tecido empresarial local (ex.: madereiras), 
administración local, sociedades de cazadores, mancomunidades, cofradías/pescadores, GDR, 
sindicatos agrarios, comunidades rurais, asociacións de propietarios, entidades de custodia do 
territorio. 

 

Folla de colleita II 

� Accións e propostas a medio prazo (6 meses-1 ano) 

Propoñer ao presidente do TECOR “As Portas” realizar ponencia “fin da guerra ecoloxía-caza” 
(María José) 

Xogo de rol cos distintos axentes e actores dunha problemática no EDR 

Creación de base de datos con decálogo de boas prácticas para EDR 

Introducir a perspectiva da EA nas diferentes asociacións e colectivos sociais e a realización de 
eventos acordes coa sustentabilidade 

Visibilizar as diferentes asociacións e proxectos na localidade onde se desenvolve a EA (exemplo: 
pizarra coa asociación e proxecto nese momento de visita) 

Introducir debate dos transxénicos nas xuntanzas agricultores empresas fitosanitarias (xunto con 
recollida de mostras de sementes). 

� Accións e propostas a longo prazo (máis de 1 ano) 

Propoñer unha pequena intervención de 15 minutos para facer EA no mar 

10 minutos mensuais no programa de radio con cazadores para poder falar de EA 

Buscar estratexias para trasladar boas prácticas ambientais ás comunidades de montes 

Contactar coas grandes enerxéticas (Gas Natural – Fenosa) para que invistan capital na EA como 
compensación da explotación do territorio. 
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Temas soltos (*saíron na choiva de ideas inicial mais non foron tratados en ningún espazo): EA como 
actividade nuclear do currículo escolar; seriedade e coherencia na formación; profesionalización; 
convenio colectivo. 

 

Anotacións finais á dinámica 

Os tempos e espazos cos que se contaba condicionaron moito o desenvolvemento da dinámica: a curta 
duración dificultou a mobilidade de persoas entre xuntanzas e os poucos espazos fixeron que os temas 
de debate foran moi amplos e os grupos moi grandes. 

Así mesmo, a imposibilidade de facer máis postas en común do traballo das xuntanzas fixo que, en 
ocasións, o foco de debate se alonxara da pregunta inicial ou que as propostas de acción foran 
dificilmente organizadas e/ou executadas polas persoas participantes. 

En calquera caso, a dinámica cumpriu co seu obxectivo de xerar espazos de debate autoorganizados 
polas persoas participantes. Confiamos en que fora unha primeira pedra para a organización doutras 
iniciativas e encontros. 

 

 

E pechamos, cunha imaxe para o recordo... 
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ORZAMENTO DO ENCONORZAMENTO DO ENCONORZAMENTO DO ENCONORZAMENTO DO ENCONTROTROTROTRO    
Alén da documentación que vimos de expor, parécenos tamén importante compartir convosco a 
información correspondente aos gastos do Encontro. 
 
Este Encontro Galego de Educación Ambiental sufragouse por completo cos fondos das entidades 
organizadoras; en orden de aportación: Sociedade Galega de Educación Ambiental, Federación 
Ecoloxista Galega e Grupo de Investigación SEPA. 
 
O detalle dos gastos efectuados preséntase a continuación: 
 
Xantar (convidadas/os e organizadoras/es) 465,00 

Café e petiscos (mañá e tarde) 290,72 

Material 100,93 

Desprazamentos (convidadas/os e organizadoras/es) 340,55 

 1197,20 

 
 

 


