
   

Programa de Voluntariado Ambiental da Asociación Euroeume 

Colectivos implicados Proxecto Ríos - ADEGA 

Alumnado ao que se dirixe 
Estudos universitarios 
 

Programa de voluntariado medioambiental 
da Asociación Euroeume 

Cales son os fins da entidade? 

Desenvolvemento integral da Comarca do Eume 

En que consisten os proxectos nos que participa o estudantado? 

Recollida de boletus no 
monte Forgoselo.  

Proxecto Ríos. Accións de limpeza de ríos e 
praias. 

Que obxectivos ten o proxecto? 
Que obxectivos de aprendizaxe se formulan 

para o alumnado? 

- Sensibilizar e concienciar a poboación 
en materia medio ambiental 
- Mellorar as prácticas medio ambientais 
da administración local. 
- Organizar e coordinar a nivel Comarcal 
actividades de concienciación. 
- Promover o aproveitamento sostible dos 
recursos naturais do territorio.  

- Sensibilizar ao alumnado en materia 
medioambiental. 
- Coñecer e tomar parte dos sistemas 
alimentarios locais. 

Que fará o estudantado? Que fará a asociación? 

O estudantado poderá tomar parte das 
accións realizadas pola Asociación en materia 
medioambiental. Asignaraselle, neste marco, 
tarefas ao alumnado que irán dende o 
acompañamento na dinamización de 
actividades ou outras tarefas como revisión 
de información, elaboración de audiovisuais, 
etc. 

A Asociación Euroeume encargarase do 
acompañamento do proceso de aprendizaxe 
do alumnado. Ademais, prestaráselle unha 
formación inicial sobre sistemas alimentarios, 
medioambiente e o papel da asociación neste 
senso. Prestarase en todo momento 
asesoramento ao estudantado. Tamén se 
poderá aportar formación en materia de 
voluntariado. 

Carga horaria e participación 

A participación do estudantado atoparase suxeita á actividade da asociación. 
Aproximadamente:  
- 2 accións anuais vinculadas ao Proxecto ríos. 
- 2 accións anuais de limpeza de ríos e praias. 
- Saídas no entorno do espazo protexido Xuvia-Castro para identificación e recolección de 

cogomelos (durante o mes de outubro, saídas dunhas 3-4 horas) 

 

  



   

Programa Elas.Eles da Asociación Euroeume 

Colectivos implicados Concellos da Comarca do Eume 
Tecido asociativo da Comarca do Eume 

Alumnado ao que se dirixe 
Estudos universitarios  
 

Programa Elas.Eles. de promoción da 
igualdade no rural da Asociación Euroeume 

Cales son os fins da entidade? 

Desenvolvemento integral da Comarca do Eume 

En que consisten os proxectos nos que participa o estudantado? 

Accións de 
empoderamento 
dirixidas a mulleres. 

Accións de sensibilización en 
materia de igualdade dirixidas 
á poboación en xeral. 

Revisión do arquivo  
A hucha dos saberes con 
perspectiva de xénero. 

Que obxectivos ten o proxecto? 
Que obxectivos de aprendizaxe se formulan 

para o alumnado? 

- Sensibilizar e concienciar a poboación 
na igualdade entre mulleres e homes. 
- Organizar e coordinar a nivel Comarcal 
actividades de empoderamento e 
sensibilización. 

- Sensibilización en materia de igualdade 
- Coñecemento do funcionamento das 
entidades do terceiro sector e achega ás 
mesmas. 

Que fará o estudantado? Que fará a asociación? 

O estudantado poderá tomar parte das 
accións realizadas pola Asociación en materia 
medioambiental. Asignaraselle, neste marco, 
tarefas ao alumnado que irán dende o 
acompañamento na dinamización de 
actividades ou outras tarefas como revisión 
de información, elaboración de audiovisuais, 
etc. 

A Asociación Euroeume encargarase do 
acompañamento do proceso de aprendizaxe do 
alumnado. Ademais, prestaráselle unha 
formación inicial sobre xénero, igualdade e 
desenvolvemento comunitario. 

Carga horaria e participación 

- Participación na dinamización de actividades de sensibilización/ empoderamento (carga 
horaria en función da demanda. Accións de 1-2h aprox). 

- Participación na elaboración de campañas de sensibilización a través de redes sociais. 
- Revisión do arquivo da Hucha dos saberes. Adaptarase á dispoñibilidade horaria do 

alumnado (poderase articular en sesións de 2h de visionado e análise).   

 


