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Preme na área desexada para acceder á listaxe de actividades que contén (pdf descargable).  
Consulta as actividades incluídas nas páxinas seguintes. 

 

 

Medioambiente 

 

Saúde 

 

Igualdade 

 

Diversidade 

 

Contorno 

 



Páxina 3 de 6

 

 

 

Descrición: 

Relación de actividades educativas, medioambientais e culturais propostas polo Concello aos 

centros de ensino do municipio. 

Relación de recursos propostos para este ano: 

 

1. Educación medioambiental 

• Obradoiros de sensibilización coas enerxías renovables: enerxía solar 

• Obradoiros de consumo enerxético responsable 

• Acordos de colaboración cos centros de ensino en materia de promoción educativa 

(actividades medioambientais en parques temáticos, actividades culturais e educativas) 

 

2. Educación para a saúde 

• Obradoiros de nutrición saudable 

• Obradoiros de prevención de condutas aditivas (conveniados con Asfedro) 

• Obradoiros de habilidades sociais (conveniados con Asfedro) 

• Obradoiros de riscos das novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) e 

prevención de condutas aditivas orientados ás escolas de familia (conveniados con Asfedro) 

• Obradoiros de educación afectivo-sexual 

• Asesorías de sexualidade nos IES de Narón + CPI O Feal 

• Obradoiros de convivencia escolar e prevención do acoso escolar 

• Obradoiros de prevención de ludopatías en menores 

• Campaña de sensibilización do uso dos dispositivos móbiles: “Fóra de onda” 

• Obradoiros educativos no uso das novas tecnoloxías 
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3. Educación para a igualdade 

 

• Obradoiros de corresponsabilidade 

• Obradoiro de sensibilización sobre micromachismos 

• Obradoiros de coeducación 

 

4. Educación na diversidade 

 

• Obradoiros de sensibilización sobre o envellecemento 

• Obradoiros de sensibilización sobre a diversidade funcional 

 

5. Coñecemento do contorno: “Coñece o teu concello” 

 

• Visita ao edificio do Concello 

• Visita guiada á axencia de lectura municipal da Gándara 

• Visita guiada á biblioteca municipal + axencia de lectura municipal da Gándara (2º E.P) 

• Visita guiada á biblioteca municipal + axencia de lectura municipal da Gándara (1º ESO) 

• Visita ao pazo da cultura 

• Plenos escolares 

 

Obxectivos:  

Fornecer recursos educativos aos centros escolares para unha pedagoxía experiencial lúdica e 

científica. 

Lugares de realización: 

Centros escolares, casa consistorial, biblioteca municipal, axencia de lectura municipal da Gándara, 

pazo da cultura, centro de recursos solidarios de Narón e área medioambiental Río Xuvia-Pedroso 

e PTIDR “Aldea Nova” 

Idades de referencia: 



Páxina 5 de 6

 

 

Todas as idades (consultar por actividade ou nivel educativo)  

Datas: 

Consultar por actividade 

Prazo de solicitude dos recursos de apoio á educación en horario 

lectivo:  

Do 1 de setembro ao 8 de outubro de 2021. 

 

A ter en conta 

* O custo do transporte e as actividades en horario lectivo serán sufragadas ao 100% polo Concello 

. 

* Nas actividades “Coñece o teu Concello”, existe a posibilidade de realizalas en bicicleta, con 

alumnado a partir de 3º de E.P e sempre que as condicións meteorolóxicas sexan propicias. Nestas 

actividades, o alumnado irá acompañado de persoas do equipo de Seguridade vial municipal. 

* Os centros que precisen transporte adaptado deberán indicalo no momento da solicitude. 

-Teléfono de Tempus (empresa adxudicataria da área medioambiental Río Xuvia- Pedroso): 

657926913 e 616890418 
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PERSOAS DE CONTACTO DO SERVIZO SOCIOCOMUNITARIO 

• Técnica de contacto: Mercedes Sánchez Romero   

• Teléfonos: 981337700 ext 1103 

670304577 

Correo electrónico: omix@naron.es 

• Administrativas de contacto: 

□ Maika Carrodeguas Freire (convenios comedores escolares, almorzos e parques 

temáticos medioambientais) 

Teléfono: 981337700 ext 1122 

Correo electrónico: m.carrodeguas@naron.es 

□ Marió Pita García (extraescolares e recursos en horario lectivo) 

Teléfono: 981337700 ext 1111 

Correo electrónico: m.pita@naron.es 


