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Varias materias a través do Programa 
Documental Integrado

Intervención concreta:
Mais que Leña
Proxecto Rios 

Cales son os fins da entidade na que participa o estudantado?

A sensibilización ambiental e a xestión sustentable do monte.
En que consiste o proxecto no que participa o estudantado?

En promover o uso multifuncional do monte,con actividades como o exterminio de 
especies invasoras e plantación de frondosas, ou a introducción de gando no 
monte para desbroce.
No caso do Proxecto Ríos, limpeza dos mesmos e sensibilización sobre a 
biodiversidade nestes.

Que fai o estudantado?
Participar no exterminio de especies invasoras no monte.
Plantación de especies frondosas no monte.
Participar de tarefas de coidado de animáis e plantas.
Limpeza do río.
Elaboración dun cancioneiro (Cancioneiro escolar Urxente de Rianxo) a través dos 
saberes, cantos e escritos recollidos relacionados co ámbito.
Con que obxectivos de servizo? Con que obxectivos de 

aprendizaxe?
Coidar a limpeza de monte e río e 
promover a biodiversidade nestes.
Ó mesmo tempo, recuperar e “gardar” 
os saberes e contidos populares 
recollidos relacionados coa comunidade 
que vive neses ecosistemas.

Arredor destas labores arremuíñanse 
diferentes aprendizaxes sobre a 
biodiversidade e funcións ecolóxicas do 
río e dos montes (dentro do programa 
tamén se trata o do mar), así como a 
súa relación coa parte humana a través 
de produtos culturais (cantigas, 
traballos do campo, tradicións...)
A nivel de competencias promóvese a 
aprendizaxe sobre investigación e 
descubrimento e tamén competencias 
comunicativas.

Como e quen acompaña o servizo? Como se acompaña a aprendizaxe?

O propio profesorado e membros de 
Fousas ó Monte (entre eles un técnico 
ambiental) acompañan ás crianzas nas 
súas tarefas, facendo modelaxe destas, 
e explicando a súa importancia e 
implicacións.

Con variadas tarefas arredor das 
diferentes asignaturas, dende a revisión 
de información á elaboración de vídeos 
e escritos de sensibilización e 
comunicación.

Fotos se pode ser


