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competente ven neles unha oportunidade de cumplir a Lei cun baixo 
custe e unha alta aceptación por parte da cidadanía), para na 
actualidade respostar a inquedanzas laborais e de autoemprego 
baseadas no desenvolvemento local ou no turismo e o lecer (favorecidas 
polas subvencións e fondos Europeos destinados á dinamizazón do rural)  
(Cuadro nº 2) 

 

 

 

 

 

 

Atendendo aos fins e á oferta de actividades promovidos dende os EqEA 
galegos, pódense diferenciar cinco tipoloxías (Cadro nº 3): 

os específicamente educativos, que basean a súa oferta nos procesos de 
adquisición de coñecementos, na práctica de métodos de 
experimentación e observación sistemática, en abordar procesos 
dende a complexidade, no fomento de actitudes, no 
desenvolvemento de habilidades, no compromiso e a acción, etc. A 
meirande parte das Granxas-Escola, Aulas da Natureza e Aulas 
activas foron concebidas e desenvolven a súa actividade dende esta 
perspectiva: Granxa de Barreiros, Granxa Escola Yuca, Aula da 
Natureza da Cabalar, Aula da Natureza San Xulián (Cotorredondo), 
Aula do mar... 

Os EqEA ligados á xestión do patrimonio, fundamentalmente do 
patrimonio natural. Aínda que orgánicamente forman parte dos 
organismos de xestión, na totalidade dos casos –e lamentablemente– 
son alleos ou marxinais respecto aos Programas de Uso Público. 
Céntranse no coñecemento dos valores do territorio e promoven un 
uso compatible coa conservación. As actividades son 
preferentemente de información, divulgación e interpretación. Moitos 
dos Centros de visitantes, Centros de interpretación, Museos, Parques 
etnográficos, etc. responden a este tipo: Centro de Visitantes San 
Estebo (Illas Cíes), Centro de Visitantes da Serra do Xurés-Baixa Limia, 
Centro Arqueolóxico Barbanza-Castro Neixón, Centro de 
Interpretación da Biosfera Insuas do Miño, CIELGA, etc.. 

os comprometidos co desenvolvemento social e humano que pretenden 
a dinamización dos recursos locais, a través da participación da 
poboación; céntranse na recuperación de tradicións, costumos, usos, 

Cadro nº 2: Evolución  dos EqEA en canto a contidos, promotores e fins 
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Os Equipamentos para a Educación Ambiental. O estado da cuestión en 
Galiza .  

ARACELI SERANTES PAZOS. Universidade da Coruña 

 

Co nome xenérico de equipamentos para a educación ambiental (EqEA 
en adiante) agrupamos iniciativas ben diferentes, tanto pola oferta de 
actividades, como pola súa localización, contidos, etc.; estamos a 
referirnos ás Granxas Escola, Aulas de Natureza, Centros de Interpretación, 
Centros de Visitantes, Ecomuseos, Parques Etnográficos… A miúdo 
pénsase que se trata dun moderno movemento socio-educativo, con 
pouca tradizón e escasas experiencias no noso país, máis unha ollada á 
nosa historia, concretamente aos movementos naturalistas e educativos 
máis inovadores, fannos pensar que son herdeiros dun pasado notable, e 
que constitúen unha resposta contemporánea aos problemas e á lóxica 
do noso tempo. 

Existen numerosos recursos para a divulgación do patrimonio, tanto 
natural como cultural, máis non todos podemos consideralos EqEA. Os 
EqEA son inicitivas ligadas á educación ambiental (EA), que cunhas 
instalacións fixas, posibilitan a un equipo educativo estable utilizar os 
recursos do contorno para favorecer a comprensión das 
interdependencias das persoas co medio natural e cultural; ademáis 
permiten a participación na mellora dos problemas ambientais. Así, os 
elementos básicos que definen estas múltiples e heteroxéneas propostas 
son: un proxecto educativo desenvolvido nunhas infraestructuras estables 
por un persoal cualificado, que utiliza os recursos do medio, en tempo de 
ocio ou en actividades educativas complementarias contempladas no 
curriculum escolar, proxecto que será revisado e avaliado para garantir a 
súa eficacia (Cadro nº 1). 

 

Non todas as instalzóns con contidos ambientais poden considerarse 
EqEA, ben pola súa incoherencia cos fins da EA, ben porque carecen dun 

Cadro nº 1: Elementos que definen os Equipamentos de Educación Ambiental 
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equipo educativo ou porque a súa oferta de actividades de EA non é 
continuada (simples exposicións, actividades esporádicas…). 

Pódese falar de EqEA a partir dos anos 70, cando a EA empeza a 
consolidarse como movemento educativo crítico e problematizador da 
relación entre as persoas co medio, e como resultado da percepción 
xeralizada dunha crise ambiental sen precedentes, que non é máis que a 
crise dos valores da civilización occidental, froito da imposición dos 
criterios neoliberais. 

Na Galiza, como no resto do Estado español, tense pouco investigado e 
reflectido no campo dos EqEA, máis unha mirada polo miúdo permítenos 
comprobar que se trata dun ámbito rico, vital e cunha importante 
potencialidade á hora de definir estratexias e modelos cara á 
sostenibilidade; na actualidade atópase nunha situación precaria, 
fundamentalmente por falla de apoio institucional: un reto a curto prazo 
sería a súa consolidación. 

 

Propostas para unha xenealoxía 

As primeiras pegadas que atopamos na Galiza, consideradas como 
referentes, son similares as que se desenvolven no resto dos paises 
occidentais, moi ligadas a movementos sociais inovadores. En canto aos 
seus fins, pódense agrupar en catro categorías, que nalgúns casos son 
coincidentes: 

hixienistas: co obxectivo de fornecer a débil saúde dos nenos e nenas 
que viven nas cidades, propoñen realizar exercizo físico en contacto 
coa natureza. A fórmula máis xeralizada serán as colonias escolares e 
as escolas ao ár libre (para algúns autores, precedente das aulas da 
natureza). A primeira colonia escolar na Galiza foi promovida pola 
Sociedade Económica de Amigos do Pais de Santiago dende o 31 de 
xullo ata o 27 de agosto de 1893 (Antón COSTA, 2001). 

 

científicos: fortemente ligados á investigación da natureza, persiguen a 
través de saídas rexistrar os valores naturais e culturais do contorno. A 
proposta máis frecuente foron os paseos escolares e o excursionismo, 
introducidos no Estado pola Institución Libre de Ensinanza (Angel 
PORTO, 1986). A primeira referencia na Galiza é de 1886: o inspector de 
ensino primario Vicente PÉREZ SIERRA propón as tardes do xoves para 
facer excursións escolares onde os nenos podían relacionar a teoría 
de ciencias naturais coas prácticas agrícolas (Narciso DE GABRIEL, 
1989). 
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educativos: baixo a influenza da educación natural de Jean J. ROUSSEAU,  
e cunha visión romática, aburguesada e ruralista, pretenden 
recuperar o valor de educar en contacto coa natureza. As escolas ao 
ár libre, os xardíns froëbel de infancia, as granxas escolares, a Festa da 
árbore, as granxas-escola, as granxas de experimentación, os campos 
de demostración agrícola, os cotos escolares e as Sociedades 
Escolares Forestais son algúns dos referentes; nos casos, terán unha 
ampla implantación no noso territorio. Unha das primeiras iniciativas 
na Galiza a constitúe a Sociedade Económica de Amigos do País, 
que dende a súa fundación en 1784 promoverá a creación de Escolas 
Rexionais de Agricultura, Granxas-modelo e Granxas-escola (Jurjo 
TORRES, 1978), máis a experienza máis senlleira podería ser a Granxa de 
Barreiros (Sarria), creada no ano 1948 para a formación do 
profesorado, funcionando na actualidade como Granxa-escola 
(Avelino POUSA ANTELO, 1988). 

patrióticos: identifica os valores do patrimonio coa identidade nacional, 
normalmente a través de paseos, excursións e acampamentos. Na 
Galiza houbo bastantes experiencias  diste tipo: a Sociedade Galega 
Excursionista (1907), o Seminario de Estudos Galegos (1923), o Grupo 
arredista Ultreya (1932), as Mocedades Galeguistas (1934)... (Xosé A. 
FRAGA, 1990). 

 

Caracterización dos EqEA 

Ainda que a EA é un ámbito de pensamento e acción relativamente 
novo, ten experimentados cambios relevantes na súa concepción: da 
comprensión da problemática ambiental (educar sobre o medio), ao 
medio como recurso ou estratexia metodolóxica da aprendizaxe (educar 
no medio), para finalmente favorecer actitudes e valores que incidan na 
conservazón do medio (educar para o medio). 

Dun xeito similar foron evoluindo os EqEA. Os cambios están moi 
relacionados cos promotores e coa filosofía dos centros. Segundo os 
promotores, inicialmente foron iniciativas privadas, xurdindo novas 
inicitivas de xestión pública ou mixta (propiedade pública e xestión 
privada), para voltar na actualidade a unha xestión privada ou de 
carácter municipal. Respecto á filosofía observamos como se pasou da 
“utopía” (iniciativas que xurden no proceso de democratización, coa 
convicción de que a educación era un instrumento de cambio e coa 
necesidade de apoiar a renovación do sistema educativo caduco), a 
centros que aparecen por “obligación” (a declaración de espazos 
protexidos obriga a planificar o uso público, e a Administración 
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equipo educativo ou porque a súa oferta de actividades de EA non é 
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Pódese falar de EqEA a partir dos anos 70, cando a EA empeza a 
consolidarse como movemento educativo crítico e problematizador da 
relación entre as persoas co medio, e como resultado da percepción 
xeralizada dunha crise ambiental sen precedentes, que non é máis que a 
crise dos valores da civilización occidental, froito da imposición dos 
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fundamentalmente por falla de apoio institucional: un reto a curto prazo 
sería a súa consolidación. 

 

Propostas para unha xenealoxía 

As primeiras pegadas que atopamos na Galiza, consideradas como 
referentes, son similares as que se desenvolven no resto dos paises 
occidentais, moi ligadas a movementos sociais inovadores. En canto aos 
seus fins, pódense agrupar en catro categorías, que nalgúns casos son 
coincidentes: 

hixienistas: co obxectivo de fornecer a débil saúde dos nenos e nenas 
que viven nas cidades, propoñen realizar exercizo físico en contacto 
coa natureza. A fórmula máis xeralizada serán as colonias escolares e 
as escolas ao ár libre (para algúns autores, precedente das aulas da 
natureza). A primeira colonia escolar na Galiza foi promovida pola 
Sociedade Económica de Amigos do Pais de Santiago dende o 31 de 
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científicos: fortemente ligados á investigación da natureza, persiguen a 
través de saídas rexistrar os valores naturais e culturais do contorno. A 
proposta máis frecuente foron os paseos escolares e o excursionismo, 
introducidos no Estado pola Institución Libre de Ensinanza (Angel 
PORTO, 1986). A primeira referencia na Galiza é de 1886: o inspector de 
ensino primario Vicente PÉREZ SIERRA propón as tardes do xoves para 
facer excursións escolares onde os nenos podían relacionar a teoría 
de ciencias naturais coas prácticas agrícolas (Narciso DE GABRIEL, 
1989). 
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educativos: baixo a influenza da educación natural de Jean J. ROUSSEAU,  
e cunha visión romática, aburguesada e ruralista, pretenden 
recuperar o valor de educar en contacto coa natureza. As escolas ao 
ár libre, os xardíns froëbel de infancia, as granxas escolares, a Festa da 
árbore, as granxas-escola, as granxas de experimentación, os campos 
de demostración agrícola, os cotos escolares e as Sociedades 
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competente ven neles unha oportunidade de cumplir a Lei cun baixo 
custe e unha alta aceptación por parte da cidadanía), para na 
actualidade respostar a inquedanzas laborais e de autoemprego 
baseadas no desenvolvemento local ou no turismo e o lecer (favorecidas 
polas subvencións e fondos Europeos destinados á dinamizazón do rural)  
(Cuadro nº 2) 

 

 

 

 

 

 

Atendendo aos fins e á oferta de actividades promovidos dende os EqEA 
galegos, pódense diferenciar cinco tipoloxías (Cadro nº 3): 

os específicamente educativos, que basean a súa oferta nos procesos de 
adquisición de coñecementos, na práctica de métodos de 
experimentación e observación sistemática, en abordar procesos 
dende a complexidade, no fomento de actitudes, no 
desenvolvemento de habilidades, no compromiso e a acción, etc. A 
meirande parte das Granxas-Escola, Aulas da Natureza e Aulas 
activas foron concebidas e desenvolven a súa actividade dende esta 
perspectiva: Granxa de Barreiros, Granxa Escola Yuca, Aula da 
Natureza da Cabalar, Aula da Natureza San Xulián (Cotorredondo), 
Aula do mar... 

Os EqEA ligados á xestión do patrimonio, fundamentalmente do 
patrimonio natural. Aínda que orgánicamente forman parte dos 
organismos de xestión, na totalidade dos casos –e lamentablemente– 
son alleos ou marxinais respecto aos Programas de Uso Público. 
Céntranse no coñecemento dos valores do territorio e promoven un 
uso compatible coa conservación. As actividades son 
preferentemente de información, divulgación e interpretación. Moitos 
dos Centros de visitantes, Centros de interpretación, Museos, Parques 
etnográficos, etc. responden a este tipo: Centro de Visitantes San 
Estebo (Illas Cíes), Centro de Visitantes da Serra do Xurés-Baixa Limia, 
Centro Arqueolóxico Barbanza-Castro Neixón, Centro de 
Interpretación da Biosfera Insuas do Miño, CIELGA, etc.. 

os comprometidos co desenvolvemento social e humano que pretenden 
a dinamización dos recursos locais, a través da participación da 
poboación; céntranse na recuperación de tradicións, costumos, usos, 

Cadro nº 2: Evolución  dos EqEA en canto a contidos, promotores e fins 
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Os Equipamentos para a Educación Ambiental. O estado da cuestión en 
Galiza .  

ARACELI SERANTES PAZOS. Universidade da Coruña 

 

Co nome xenérico de equipamentos para a educación ambiental (EqEA 
en adiante) agrupamos iniciativas ben diferentes, tanto pola oferta de 
actividades, como pola súa localización, contidos, etc.; estamos a 
referirnos ás Granxas Escola, Aulas de Natureza, Centros de Interpretación, 
Centros de Visitantes, Ecomuseos, Parques Etnográficos… A miúdo 
pénsase que se trata dun moderno movemento socio-educativo, con 
pouca tradizón e escasas experiencias no noso país, máis unha ollada á 
nosa historia, concretamente aos movementos naturalistas e educativos 
máis inovadores, fannos pensar que son herdeiros dun pasado notable, e 
que constitúen unha resposta contemporánea aos problemas e á lóxica 
do noso tempo. 

Existen numerosos recursos para a divulgación do patrimonio, tanto 
natural como cultural, máis non todos podemos consideralos EqEA. Os 
EqEA son inicitivas ligadas á educación ambiental (EA), que cunhas 
instalacións fixas, posibilitan a un equipo educativo estable utilizar os 
recursos do contorno para favorecer a comprensión das 
interdependencias das persoas co medio natural e cultural; ademáis 
permiten a participación na mellora dos problemas ambientais. Así, os 
elementos básicos que definen estas múltiples e heteroxéneas propostas 
son: un proxecto educativo desenvolvido nunhas infraestructuras estables 
por un persoal cualificado, que utiliza os recursos do medio, en tempo de 
ocio ou en actividades educativas complementarias contempladas no 
curriculum escolar, proxecto que será revisado e avaliado para garantir a 
súa eficacia (Cadro nº 1). 

 

Non todas as instalzóns con contidos ambientais poden considerarse 
EqEA, ben pola súa incoherencia cos fins da EA, ben porque carecen dun 

Cadro nº 1: Elementos que definen os Equipamentos de Educación Ambiental 
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electrónico, www, chats especializados grupos de discusión, etc.), 
creando unha loxística básica para que calquera centro educativo 
ou asociación ambientalista con interese na educación ambiental 
poida deseñar os seus propios recursos formativos e informativos e 
compartilos en rede con outros, con especial atención ás escolas ou 
colectivos con menos recursos.  
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oficios e valores tradicionais. Algunha Vila-escola e os Centros de 
Educación Ambiental poden encadrarse neste epígrafe: Centro de 
Desenvolvemento Rural O Viso, Albergue Rural A Escola, Granxa 
Escola A Casa do Queixo, Centro de Educación Ambiental Equal, 
Centro Etnográfico Terra de Montes... 

a oferta está máis centrada no lecer, con propostas de turismo de baixo 
impacto, ecoturismo, turismo verde ou alternativo. As actividades xiran 
arrededor do coñecemento e o disfrute dunha forma activa, aínda 
que os aspectos educativos son secundarios respecto aos recreativos. 
As Casas na Natureza, experiencias de Turismo rural e os Albergues na 
natureza son algunhas destas ofertas: Albergue Os Biocos, Marcelle 
Natureza, Selva Lupi, Centro de Interpretación do patrimonio e a 
paisaxe A Capela... 

 

e, os chamados Centros de referencia, coa función de coordinar e 
xenerar recursos para outros EqEA e colectivos. O obxectivo 
fundamental é a formación, a divulgación de experiencias e boas 
prácticas, a coordinación de programas e iniciativas…; normalmente 
posúen un servizo de documentazón e publicazón especializado. Na 
Galiza é o CEIDA. 

 

 

Diagnóstico dos EqEA galegos 

Dende que en 1983 o Concello da Coruña inaugurara a Casa das 
Ciencias, ata xullo do 2004, atopámonos con 99 centros na Galiza, 
creados para a información, divulgación e educación dos valores do 
patrimonio, natural e cultural, dos que 33 podemos considerarlos como 
EqEA. No cadro nº 4 presentamos o listado de iniciativas agrupándoas 
baixo cinco epígrafes: os EqEA, as instalacións para a divulgación do 
patrimonio con oferta educativa (a oferta principal non pode 
considerarse de EA), instalazóns para a divulgación do patrimonio sen 
oferta educativa, instalazóns en construcción con proxecto educativo e 
instalazóns pechadas ou sen uso. 
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as informacións de carácter ambiental para transmitir ós cidadáns 
unha imaxe que non deforme nin malinterprete a realidade e reflecti-
la pluralidade de opinións e de opcións sobre o ambiente e a 
problemática ambiental existente da sociedade galega. 

É preciso promover e apoiar dende a Consellería de Educación e outros 
organismos competentes a realización de campañas e programas de 
ambientalización dos Centros Educativos e dotalos de equipos e 
instalacións para o traballo e a indagación medioambiental. 

É preciso promove-la creación dunha rede galega de centros de ensino 
con proxectos en educación ambiental,  ben sexan actividades 
puntuais de curto alcance ou outras máis estables e ambiciosas ata 
chegar ó modelo de ecoescolas que conten con programas globais 
de traballo nesta liña. Así como prestar apoio financeiro e técnico a 
estes centros. 

Apoia-las iniciativas tendentes á integración dos centros educativos 
galegos en redes nacionais e internacionais de centros con proxectos 
de educación ambiental. 

O sistema Educativo debería promove-la introducción da educación 
ambiental na formación continuada do profesorado en tódalas 
especialidades como contido transversal. Para tal efecto sería 
recomendable establecer un Plan Específico de formación ambiental 
para o profesorado.  

Promover programas de ambientalización das institucións universitarias, 
para incorporar á cultura organizativa dos distintos colectivos que 
integran a comunidade universitaria, modelos de xestión que 
potencien a corresponsabilidade ecolóxica e o manexo sostible do 
contorno universitario e do ambiente en xeral. 

Promove-la inclusión da educación ambiental, como materia obrigatoria 
e/ou optativa, en tódolos Planos de Estudios de titulacións 
relacionadas coa educación e o  coñecemento e xestión do medio 
ambiente.  

Realizar un inventario exhaustivo e crear unha base documental e de 
datos estable e permanentemente actualizada das publicacións e 
dos materiais e recursos editados en soportes convencionais e non 
convencionais producidos e dispoñibles en Galicia relacionados coa 
educación ambiental. 

Favorece-lo acceso e a utilización de Internet e ós seus recursos (correo 
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privados. 

• Ampliación da tipoloxía. Cómpre a creación de Equipamentos 
situados en diferentes contornos (urbanos, agropecuarios, industriais, 
equipamentos móbiles, etc.) centrados nas problemáticas ambientais 
específicas que presentan. 

• Procurar unha distribución territorial equilibrada, creando novos 
equipamentos naquelas comarcas que carezan deles e nas que poida 
haber unha maior demanda. 

Promove-la divulgación dos Equipamentos ambientais e dos programas e 
actividades que ofertan. 

Contempla-la existencia dun programa de Educación Ambiental estable, 
específico para cada Espacio Natural Protexido, que teña en conta a 
diversidade dos potenciais usuarios e visitantes e á poboación local, 
que teña en conta os obxectivos da Educación Ambiental e que 
incorpore sistemas de avaliación inicial e permanente. A Educación 
Ambiental debe formar parte, coa mesma relevancia que os demais 
instrumentos, da xestión ordinaria dos Espacios Naturais Protexidos. 

Procurar a dotación de educadores e a creación de equipos 
permanentes para o deseño e aplicación de programas educativos 
nos Espacios Naturais Protexidos, dando prioridade a aqueles espacios 
cunha maior atracción de visitantes; así como dotalos dos recursos 
económicos e materiais necesarios para o seu desenvolvemento 
efectivo. 

Promover unha maior presencia da Educación Ambiental dentro das 
empresas a través de programas de formación dirixidos a 
traballadores e traballadoras, así como a técnicos e directivos, e da 
realización de campañas de sensibilización dentro da propia 
empresa. Débese poñer especial énfase no sector da pequena e 
mediana empresa e no colectivo de traballadores autónomos. As 
empresas deben integrar estas iniciativas nos seus programas 
plurianuais de formación. 

Promove-lo desenvolvemento de programas de Educación Ambiental e 
campañas de sensibilización dirixidos dende os Sindicatos a tódolos 
traballadores e traballadoras. Contribuír a que a Educación Ambiental 
teña un peso específico no deseño de programas de formación e 
capacitación laboral. 

Os medios de comunicación deberían contar con equipos ou persoas 
especializadas en temática medioambiental, contrastar debidamente 
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Segundo a localización (Cadro nº 5) a provincia que conta con maior 
número de recursos é A Coruña, tanto polo número de instalazóns como 
de EqEA; proporcionalmente, é Ourense a provincia con maior  número 
xa que ten menor número de habitantes. Das 7 cidades galegas, todas 
excepto Santiago teñen algunha, máis só Pontevedra, Lugo, Vigo e Ferrol 
contan con EqEA; poderíase pensar que existe unha relación directa 
entre municipios moi poboados e número de iniciativas porque case 1/3 
das instalacións e algo máis da mitade dos EqEA están en Concellos de 
menos de 3.000 habitantes. 

A distribución é moi irregular no territorio e non resposta a unha 
planificación estratéxica do sector: das 53 Comarcas, 39  contan con 
algunha iniciativa, máis só 20 con EqEA. Ainda que o 30% das instalacións 
e o 15% dos EqEA están en contornos urbanos, só existe 1 centros adicado 
á problemática ambiental das cidades: a Aula de Ecoloxía Urbana 
promovida polo Concello de Ferrol. Pola contra, os contidos naturalistas 
serán os máis amosados, concretamente dende o  47% dos centros e o 
58% dos EqEA. 

Atópanse en calqueira contorno, indistintamente dos contidos a tratar e 
dos tipos de centro: os Centros de interpretación na Galiza están 
emplazados 9 no medio natural, 17 no rural e 10 no urbano; as Aulas de 
Natureza 14 no natural, 6 no rural e 6 nas cidades; os 7 Museos só están en 
vilas e cidades o mesmo que as 8 Granxas Escola; os 7 centros que 
exhiben animais en cautividade (zoos, acuarios, safaris…) atópanse 
indistintamente en calqueira dos medios. 

Tampouco existe un criterio claro respecto a existencia deste servizo nos 
Espacios Naturais Protexidos, onde  se evidencia claras deficiencias 
(Cadro nº 6): o Parque Nacional das Illas Atlánticas, formado por 4 
arquipélagos só conta cun Centro de Visitantes (coa información 
desfasada porque se centra exclusivamente no antigo Parque Natural 
das Illas Cíes); dos 6 Parques Naturais, só 4 contan cun Centro de 
Visitantes, de Información ou un Aula de Natureza. Se consideramos os 57 
Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) incluidos na Rede Natura 2000 
galega, comprobamos que 28 centros están localizados en municipios da 
Rede, aínda que non todos eles fan referencia ao Espazo Natural, como é 
o caso das Granxas Escola, o Parque Experimental de Sotavento, os 
Parques e Museos etnográficos, etc. 
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Atendendo aos propietarios das instalacións, 3/4 son iniciativas públicas e 
1/4 privadas, máis se consideramos quen son os actuais xestores, as 
entidades públicas desenvolven os programas en menos da mitade dos 
casos; algo similar ocurre respcto aos EqEA, xa que 1/3 é de titularidade 
pública máis só 1/4 é xestionado por elas (Cadro nº 7). Na actualidade 
están pechados ou sen uso 16 centros. O máis rechamante resulta o 
amplo número de Asociacións propietarias e xestoras de instalacións e 
EqEA, feito sen precedentes no resto do Estado, e máis cando Galiza 
distínguese pola escasa tradición asociativa. 

No conxunto obsérvanse outras diferencias significativas: as Deputacións 
non son propietarias nin promotoras de ningunha iniciativa, así como as 
Caixas de Aforro, potentes dinamizadoras noutras Comunidades, na 
Galiza crearan a o primeiro centro no ano 2003, en Vigo (Centro 
Interactivo de Educación Mediambiental Naturnova da Fundación 
Caixanova). 

A denominación dos centros non son un indicador dos contidos, das 
actividades nin dos programas que ofertan. Os centros e EqEA podemos 
diferencialos segundo as súas actividades en tres grupos: os que se 
adican a expoñer, exhibir e divulgar os valores patrimoniais con excasa 
participación dos usuarios e usuarias (Centros de Interpretación, Centros 
de Visitantes, Museos e Zoolóxicos), os que deseñan porpostas activas nas 
que os participantes teñen un estreito contacto coa realidade no medio 
natural (Aulas de Natureza) ou rural (Granxa Escola) (Cadro nº 8). A 
maioría dos EqEA respostan á tipoloxía de Aulas de Natureza e Granxas 
Escola, fronte ás experiencias máis expositivas: Ourense é a única 
provincia que non conta con Granxa-Escola, e A Coruña a que ten maior 
oferta delas; pola contra, Ourense é quen conta con moir número de 
Aulas da Natureza. 
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servicios que presten as Administracións Públicas e os procesos de 
xestión que se propoñan en tódolos ámbitos de responsabilidade 
municipal, comarcal, provincial ou autonómica.  

Promover unha cultura da avaliación para o seguimento, control e 
valoración crítica do quefacer educativo-ambiental, sensibilizando ó 
conxunto da poboación, ó persoal técnico e profesional das propias 
Administracións Públicas, ós responsables políticos e ós medios de 
comunicación social sobre a necesidade de avaliar para aprender e 
mellora-los procesos educativos e as políticas de xestión ambiental 
aplicadas. 

Mante-la convocatoria das Xornadas Galegas de Educación Ambiental e 
dotalas de periodicidade anual ou bianual, tal e como figura no texto 
da EGEA entre as recomendacións que ha de asumir a Administración 
Autonómica. É necesario que se consoliden como o principal foro de 
intercambio de experiencias entre os diversos axentes da Educación 
Ambiental en Galicia.  

Convocar anualmente dende as Administracións Públicas distintos tipos 
de axudas e subvencións destinadas á realización de actividades e 
programas de Educación Ambiental e dirixidas ós distintos axentes 
promotores da Educación Ambiental en Galicia. 

Promover, deseñar e levar a cabo a nivel municipal Plans ou Axendas de 
Acción Local para a sostibilidade enmarcados nas liñas directrices da 
Axenda 21 que teñan entre as súas especificacións unha sub-
estratexia de Educación Ambiental. Contempla-la Educación 
Ambiental como un elemento estratéxico dentro destes Plans. 

Os equipamentos ambientais son instrumentos de enorme importancia na 
promoción e desenvolvemento da Educación Ambiental. Un país 
como Galicia precisa dunha infraestructura suficiente de tales 
equipamentos. Para dar solución ás carencias e necesidades dos 
equipamentos ambientais recoméndase a creación dunha Rede 
Galega de Equipamentos de Educación Ambiental que teña as 
seguintes características: 

• Consideración dos Equipamentos como integrantes dunha rede, 
establecendo os sistemas de coordinación necesarios para a realización 
de iniciativas conxuntas e o intercambio eficaz de información entre eles. 

• Integración da rede dos Equipamentos de titularidade pública 
dependentes da Xunta de Galicia e ofrecemento de integración ós 
Equipamentos públicos de titularidade municipal e ós Equipamentos 
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privada imperan modelos alleos ós novos requirimentos ambientais e 
sociais. Neste panorama, a contradicción será patente e dificilmente 
explicable para sectores cada vez máis amplos da sociedade galega 
–as reaccións diante do Prestige son unha boa chamada de 
atención-.  

 

 
ANEXO II 

Recomendacións da EGEA de aplicación prioritaria 

 

Apoiar, dende as Administracións Públicas, a existencia de asociacións 
profesionais de educadores e educadoras ambientais que 
representen os intereses dos seus compoñentes, organicen programas 
de formación e reciclaxe e promovan a calidade das accións e 
programas educativos que se desenvolven neste ámbito. 

Crear a partir de iniciativas concertadas entre as Administracións e outros 
axentes sociais (universidades, asociacións, empresas, sindicatos, etc.) 
unha infraestructura básica de centros de formación, información e 
documentación ambiental, que concentren recursos, promovan a 
formación e faciliten o apoio que necesitan os educadores 
ambientais. Estes centros deberán prestalos seus servicios para os dous 
ámbitos (formal e non formal) da Educación Ambiental. 

Promover accións formativas especializadas para os profesionais 
directamente vinculados á Educación Ambiental, á xestión ambiental 
ou ó medio ambiente. Esta especialización debe asentarse nos 
principios da globalidade (interdependencia dos diferentes elementos 
económicos, políticos e sociais e interrelación cos elementos físico-
naturais) e transversalidade (presencia non compartimentalizada dos 
diferentes saberes en tódalas aprendizaxes), e no coñecemento 
específico das problemáticas existentes no contorno local e as 
solucións sostibles que se poidan arbitrar.  

Apoiar e fomentar dende as Administracións Públicas as iniciativas de 
Educación Ambiental promovidas por asociacións de consumidores e 
de carácter social, por asociacións ecoloxistas e de protección do 
medio ambiente, por sindicatos, asociacións profesionais, escolas de 
tempo libre, asociación xuvenís, culturais, etc. 

Promover actuacións que atendan ós principios de xestión 
medioambiental sostible. Tales principios deberían impregnar tódolos 
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Os usuarios e usuarias son maioritariamente poboación dos centros 
educativos (entre o 72% e o 100% dos casos), máis en moitos dos centros, 
a oferta non está adapatada a este público, senón que é unha oferta 
xenérica. A diferencia do que ocurre no resto do Estado, antes da 
estancia e despois dela non se fan actividades conxuntas; os que 
programan con anterioridade limítanse a proporcionar un programa de 
actividades e acordalas co responsable do grupo. Non existen 
publicacións de apoio con propostas de actividades previas para o 
alumnado ou para o profesorado como noutras Comunidades, nin 
tampouco vídeos divulgativos que se exhiban previamente nos centros 
aos pais e nais, nin estancias de programación co profesorado nas 
instalacións: por esta razón, as estancias nos EqEA son en moitos dos casos 
algo anecdótico e con pouca pegada no curriculum escolar. Respecto á 
avaliación, poucos centros preocúpanse en recoller as valoracións dos 
participantes, dos responsables dos grupos ou de observadores externos; 
aínda son menos os que fan públicas ditas valoracións. 

Existen importantes valeiros en canto á normativa, polo que cada centro 
decide acollerse ao regulado noutros sectores (turismo rural, albergues, 
zoos, etc.). Non existe regulación específica respecto aos centros con 
capacidade de aloxamento, nin para os que contan con animais en 
cautividade, tampouco sobre a capacidade de carga das instalacións e 
do contorno. 

A mitade dos edificios son rehabilitados, e a outra de nova construcción: 
o 45% deseñados para o uso actual e o 5% creados para outro uso e 
posteriormente adaptados. 

Moitos centros están mal comunicados e peor sinalizados nas estradas; 
existen instalacións nas que non se pode achegarse en autocares, con 
accesos en mal estado ou sen asfaltar, sen aparacadoiros, inaccesibles 
para persoas con cadeiras de rodas ou con carriños para os pequenos… 
O 48’48% dos centros presentan barreiras arquitectónicas. Hai casos tan 
sorprendetes como o Centro de Visitantes das Illas Cíes que carece de 
aseos. En canto á sinalización atopamos que moitos dos centros foron 
acumulando distintos sistemas de rotulación, sendo especialmente 
rechamantes os casos do Centro de Visitantes do PN Monte Aloia ou o 
Aula de Natureza de Ancares onde se localizan al menos 5 carteis 
diferentes, con denominacións distintas do mesmo centro. Só 3 dos 99 



ADEGA Cadernos nº 11 

 

38 

centros podemos consideralos como exemplares en canto a técnicas 
constructivas, eficiencia enerxética e xestión do auga: Centro de 
Educación Ambiental As Corcerizas, Alvarella Ecoturismo e Parque 
Experimental Sotavento. 

Tamén hai deficiencias importantes en canto aos sistemas de seguridade 
e emerxencia: hai centros con rexas nas fiestras que non se poden abrir 
dende dentro, coas portas dos dormitorios e aulas unhas frente a outras, 
con pasillos de dimensións reducidas, con cristais nas portas de paso, con 
zonas perigosas nos exteriores sen sinalizar, etc. Só o 12’12% dos EqEA 
declaran ter un protocolo de evacuación e un plano de emerxencia. 
Tampouco hai regulación específica sobre as pólizas de seguro. 

Respecto aos recursos, os máis empregados son os audiovisuais (películas 
comerciais, montaxes de diapositivas ou vídeos sobre o contorno), 
maquetas e exposicións; en menor medida cóntase con prismáticos, 
material didáctico, guías, cadernos de campo, etc. o que indica que as 
ofertas son en moitos casos poucos participativas e moi transmisivas. É 
frecuente a oferta de roteiros, mais poucos centros contan con sendeiros 
sinalizados para rutas autoguiadas. 

Respecto aos equipos educativos, existen 119 persoas traballando a 
tempo completo ou parcial, e 55 colaboradores nos EqEA; trátase de 
persoa moi novas (o 75% ten menos de 30 anos) con formación superior 
ou media (tamén no 75% dos casos). É frecuente atoparse con equipos 
directivos nos centros, así como con persoal de mantemento, limpeza e 
administración (19 de dirección, 41 de mantemento e 10 na 
administración). Respecto ao tipo de contratación, é maior a proporción 
de contratados a tempo parcial nos centros da Xunta de Galicia e 
contratos mais estables nos centros privados. 

Como remate, sinalar que se trata dun sector mal divulgado e pouco 
coñecido. Aínda que máis da mitade dos EqEA e das instalacións son 
gratuitas teñen problemas para conseguir ocupación ao longo do ano: os 
meses de novembro, decembro, xaneiro e febreiro son de baixa ou nula 
ocupación para moitos deles e marzo, abril e maio de ocupación alta ou 
plena. O custo das actividades non gratuitas móvese entre os 4’5 euros e 
18 euros por día. As razóns deste descoñecemento débense a que a 
mitade dos centros non teñen folletos impresos, e 1/3 carecen de páxina 
web e/ou de correo electrónico. Maioritariamente din non facer difusión 
nos xornais, revistas especializadas e nas radios; tampouco exponen en 
feiras nin presentan comunicacións en Congresos e Xornadas; máis da 
mitade non están en ningún rexistro (CENEAM, Rede de Turismo Rural, 
Rede de Albrgues, Rede de Centros de Educación Ambiental…), nin fan 
intercambios con experiencias similares. 

A Educación Ambiental en Galiza 

 

23 

Educación Ambiental e administrar de xeito moito máis eficaz os que 
ate agora se viñan utilizando (avaliando, por exemplo, os procesos e 
os resultados).  

No que respecta á Administración autonómica, debe deseñarse de xeito 
urxente un plano plurianual de financiación tomando como 
referencia o período de 3 anos que quedan de vixencia oficial da 
EGEA, un plano que permita un incremento sostido, planificado e 
transparente dos recursos económicos e de todo tipo, principalmente 
públicos, necesarios para a súa concreción. Sen a existencia desta 
cobertura económica, a estratexia está condenada a ser unha pura 
entelequia. 

A Estratexia… non debe ser entendida como un dogma de fe. Ó 
contrario, debe ser considerada un documento aberto, en 
permanente revisión e cuestionamento. Para elo é preciso potenciar a 
cultura da avaliación e da calidade en tódolos ámbitos, facendo 
unha revisión permanente das accións emprendidas y dos seus 
fundamentos, co obxectivo de mellorar e adaptar as respostas 
educativas a unha realidade socio-ambiental complexa e dinámica. 
Na mesma liña, tamén é preciso fomentar unha cultura da formación 
e a innovación permanente que evite a inercia, a rutina e o mero 
activismo. A recente constitución do Observatorio Galego da 
Educación Ambiental, contemplado nos mecanismos de aplicación 
da EGEA, pode ser o vehículo institucional útil neste proceso. Non 
obstante, convén recordar que o Observatorio, tal e como se 
describe no documento, ha de cumprir unha dobre misión: deseñar e 
aplicar un programa de seguimento e avaliación “técnica” e facilitar 
a participación nesta tarefa dos distintos colectivos implicados.  

O papel principal que lle corresponde ó sector público na concreción da 
EGEA non debe ser utilizado por outros axentes educativos e sociais 
(empresas, asociacións, ONGs, sindicatos, etc.) como coartada para 
inhibirse ou delegar as súas responsabilidades na Educación 
Ambiental. Cabe demandar, por elo, a súa mobilización en dúas 
direccións: a procura de calidade no deseño e implementación das 
accións educativo-ambientais que emprendan e a “apropiación” da 
Estratexia… como instrumento para avanzar nesa dirección.  

Finalmente, una cuestión importante: a EGEA ten como finalidade 
principal construír unha cultura da sostibilidade; pero é una estratexia 
sectorial que debería ter como referencia unha estratexia marco para 
o desenvolvemento sostible, que non existe en Galicia. É positivo que 
exista unha Estratexia de Educación Ambiental e máis positivo aínda 
sería que se aplicase, pero noutros ámbitos da xestión pública e 
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O déficit de participación no proceso de elaboración da EGEA debe ser 
en gran medida corrixido e paliado por unha aplicación que tome 
como referencia a implicación aberta e plural dos axentes aludidos 
por ela. Neste sentido, a Administración Autonómica, e máis en 
concreto, a Consellería de Medio Ambiente, na medida en que 
asumiu como seu o documento, debe asumir tamén unha 
responsabilidade directa na súa translación á práctica. Tal e como se 
recolle no texto da Estratexia… “a Consellería de Medio Ambiente 
debe promover e fomentar a aplicación das recomendacións 
contidas no presente documento así como establecer os mecanismos 
necesarios para tal fin”. 

É prioritario desenvolver un programa de difusión efectivo da EGEA. A súa 
divulgación debe ser en si mesma unha “labor pedagóxica” para 
implicar ós axentes educativos e sociais directamente interpelados e ó 
conxunto da sociedade. A mesma estratexia de difusión debe ser 
considerada como un recurso educativo para a socialización na 
cultura da sostibilidade. Este proceso non debe de ser unicamente 
informativo, terá que promover tamén a implicación e o compromiso 
activo dos axentes educativos e sociais no logro dos obxectivos 
establecidos. 

Es preciso que as Administracións públicas, na medida en que asuman e 
interioricen a Estratexia… actúen coherentemente con ela, 
comezando pola Consellería de Medio Ambiente, a Consellería de 
Educación e o distintos organismos implicados da Xunta de Galicia. Se 
a Administración autonómica, como promotora institucional da 
Estratexia…, non é quen de coordinar horizontal e verticalmente a 
actuación dos seus propios recursos, dificilmente se poderá dar 
exemplo a outros axentes sobre cómo actuar en función das novas 
demandas. Convén recordar que a mesma Estratexia… recomenda o 
establecemento de “mecanismos para a optimización dos recursos 
existentes. A tal efecto, e para aplicar este principio no seo da 
Administración Autonómica, recoméndase a creación dunha 
comisión interdepartamental que coordine as actuacións das distintas 
Consellerías da Xunta de Galicia implicadas na educación 
ambiental”. Tal comisión aínda non foi creada. 

A Estratexia… non é un documento legal nin normativo e, polo tanto, a 
súa efectividade dependerá do compromiso moral, político e social 
que asuman os axentes interpelados. Para potenciar este compromiso 
é necesario propicialos valores anteditos (pluralismo, coherencia, 
responsabilidade, participación). Pero tamén será preciso incrementar 
significativamente os recursos económicos e humanos dedicados á 
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O papel da Administración 

Ao carón da Estratexia Galega de Educación Ambiental (EGEA), 
iniciáronse procesos de regulacións para os centros e EqEA: a Carta de 
Calidade e o Rexistro de Centros son proba diso. Máis estas iniciativas non 
tiveron pulo algún unha vez publicados no DOG. 

Na EGEA establécese a necesidade de crear unha Rede de Centros; na 
actualidade a Xunta de Galicia conta con varias redes paralelas e 
descoordinadas: a Rede de Aulas Forestais (con 3 centros), a Rede de 
Centros de EA (con 6 centros do Centro de Desenvolvemento Sostible e 5 
da Dirección Xeral de Conservación da Natureza), o Rexistro de centros 
(con só 3 EqEA e 8 entidades ou asociacións), a Rede Galega de 
Patrimonio Arqueolóxico (con 4 centros)... 

A diferencia doutras Comunidades, non existe unha liña estable de 
finanzamento para estos centros, nin de subvencións para os usuarios; 
tampouco hai un programa consunto coa Consellería de Educación. Ao 
contrario, a Xunta establece convenios e axudas sen concurso público, 
como fixo no caso da Aula de Natureza de Crendes, a Granxa Ecolóxica 
de Vilasantar ou o Centro de Interpretación da Avifauna. 

A pesar de contar cun marco legal mais regulado que noutros territorios –
aínda que todavía escaso– a carencia dunha planificación e unha 
política estratéxica no sector é evidente, poñendo en risco moitas 
iniciativas e provocando que moitos e moitas profesionais teñan que 
deixar o ámbito da EA ou sigan nel en condicións laborais precarias. 

A Xunta de Galicia é a propietaria de 32 instalacións (10 EqEA) máis está 
a xestionar un número significativamente inferior: 18 instalacións das que 
só 2 son EqEA. Os outros están xestionados por empresas e entidades 
privadas. Non existe un modelo único de concurso ou acceso á xestión, 
senón que dependen dos criterios que no seu momento estableza a 
Dirección Xeral competente. As condicións laborais que abocan estos 
concursos son significativamente peores que nos casos de cesión por 
parte de Concellos ou Empresas: unha persoa a tempo completo e 1 ou 2 
a tempo parcial, contratadas arredor de 6 meses ao ano, cunha 
categoría laboral e con soldos significativamente inferiores a súa 
formación. Todos as actividades nos centros son gratuitas a excepción da 
Aula da Natureza A Cabalar, sendo o seu custe simbólico (177’30 euros 
por día para un grupo de 33 persoas). 

Pola súa banda, as iniciativas de carácter municipal, tampouco respostan 
a un plan estratéxico, senón que a meirande parte dos casos, son o 
resultado dunha axuda europea para rehabilitar patrimonio ou para a 
creación de infraestructuras, moitas das veces a través dunha escola-
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taller. Son os centros con menos recursos humáns, e en moitos dos casos, 
o persoal está a asumir outras tarefas ao tempo (Casa da Xuventude, 
Concellería de Cultura, Información Turística…). Na mitade dos centros a 
oferta de actividades non é gratuita, máis o prezo é moitas das veces  
testimuñal (arredor de 1 euro). En ningún dos casos de instalazóns 
xestionadas por entidades privadas, a cesión foi por concurso, senón que 
foi unha cesión directa; estos centros non reciben axuda por parte dos 
Concellos, nin económica nin material (mantemento das instalacións, 
divulgación, contratación de actividades para a poboación local…). 

 

Potencialidades e retos 

Como queda patente, Galiza conta cun amplo abano de instalazóns 
para a EA, nas que se están a ofertar numerosas actividades, de diversa 
duración, con contidos variados e con prezos que posibilitan o acceso da 
maior parte da poboación. Máis é necesario fornecer o sector con apoios 
económicos, legais e materiais porque a situación é precaria en moitos 
dos casos. Algunhas da medidas a tomar poderían ser: 

establecer unha planificación estratéxica do sector, atendendo as 
demandas reais e futuras, e valorando as ofertas existentes: as 
Administracións competentes deben definir o papel dos EqEA; é 
necesario acordar unha planificación territorial, unha política de 
prezos que os fagan viables e a distribuzón en canto a contidos e 
temáticas. 

invertir nas instalacións para adaptalas aos servizos que prestan: eliminar 
barreiras arquitectónicas, mellorar os sistemas de aillamento e 
calefacción, ampliar o número de servizos e baños, establecer 
criterios de aforo e capacidade de carga, etc. 

deseñar unha imaxe corporativa para os EqEA que permita aos usuarios e 
usuarias identificalos, así como coñecer de antemán os servizos que 
prestan 

actualizar as exposicións e a información de moitos dos centros, así como 
profundar nos contidos, ampliar a oferta de actividades, crear 
materias e recursos intermedios (fundamentalmente os dirixidos aos 
centros educativos  como cuadernos de campo, material para o 
profesorado, guías, unidades didácticas, etc.) e introducir a 
avaliación como un práctica cotiá. 

potenciar a formación e actualización do persoal dos EqEA, do mesmo 
xeito que está a suceder con outros profesionais do ámbito educativo. 

integrar os EqEA localizados nos Espazos Naturais Protexidos na xestión dos 
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ANEXO I 

Presupostos e recomendacións de caracter xeral 

 

É preciso pensar que a EGEA non é o final dun camiño, nin unha fórmula 
máxica e inmutable, senón o inicio dun proxecto ambicioso de 
transformación das prácticas educativas ligadas ó ambiente e á 
problemática ambiental. Con elo queremos dicir que non procede 
regodearse no feito de que exista un documento redactado. É 
preciso que nos preocupemos e impliquemos (e baixo este plural 
agrupamos a tódolos que temos algo que dicir e facer na EA en 
Galicia) en aplicar o que na EGEA se esboza como desexable e en 
elaborar alternativas que complementen e melloren as 
recomendacións xa formuladas. 
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practicamente cero. Pensar que nese período era factible acadar nunha 
proporción significativa dos obxectivos marcados e aplicar as 
recomendacións sectoriais propostas no documento foi pouco prudente. 
Pero deixar transcorrer tres anos sen facer un esforzo serio por impulsar e 
dinamizar a aplicación da EGEA, papel que asumiu inicialmente a propia 
Administración promotora, indica unha notable irresponsabilidade. Salvo, 
claro está, que dende un principio non se tratase máis que dunha 
“simulación”, dunha campaña de imaxe coa finalidade de deseñar unha 
“realidade virtual” coa esperanza de que a opinión pública e, incluso, os 
propios axentes da Educación Ambiental, pensasen que se estaba a 
emprender, por fin, un rumbo cun mínimo de sentido e coherencia. É por 
elo que falamos da EGEA en termos de realidades e de ficcións, tratando 
de desentrañar o que hai das primeiras e o que de pura invención e 
representación.  

Que queden tres anos de vixencia oficial da Estratexia… é o de 
menos. O que entendemos relevante é, simplemente, votala a andar. 
Para elo parécenos importante que se poñan en práctica unha serie de 
accións e recomendacións xa formuladas no documento e que 
seleccionamos e priorizamos en función de tres criterios: que non 
perderan a súa vixencia, que afecten a ámbitos e cuestións importantes e 
que permitan senta-las bases para abordar obxectivos máis ambiciosos.  

Como resultado destas reflexións a SEGA propón unha 
reformulación radical do marco de aplicación da Estratexia… para ó seu 
lanzamento efectivo diante do conxunto dos axentes educativos 
implicados e da sociedade galega baseado nas 9 consideracións de 
carácter xeral que de detallan no anexo I. Ademais destas medidas, que 
cualificamos de básicas, entendemos que é preciso retomar 23 das 
recomendacións xa esbozadas na Estratexia… para a súa aplicación máis 
inmediata e que se relacionan no anexo II. 
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mesmos, definido a súa participación no uso público; deseñar accións 
coordinadas en vez de crear máis servizos que difícilmente van poder 
manterse. 

favorecer a existencia de programas dirixidos á poboación onde se 
localiza o centro, contribuíndo ao desenvolvemento local e á 
participación dos cidadáns na mellora e conservación do patrimonio. 

divulgar a oferta existente por cauces tradicionais e innovadores; facer 
campañas conxuntas de información e divulgación; favorecer a 
comunicación e o intercambio a través dunha Rede de EqEA real. 

potenciar unha política de prezos que permita a democratización do 
servizo, poidendo achegarse calqueira persoa ou grupo interesado. 

integrar os EqEA nas actividades de formación que promoven as 
Administracións, potenciando o desenvolvemento de actividades 
dirixidas a outros sectores como técnicos e políticos municipais, 
xerentes e directivos de iniciativas que inciden no medio ambiente, 
profesorado, etc. 

revisar a Carta de Calidade para os centros galegos de EA e establecer 
un regulamento específico e realista no que se especifique criterios 
obligatorios e opcionais; o cumplimento da normativa existente 
debería facilitar o acceso a subvencións e beneficios directos. 
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incorporación da Educación Ambiental no currículo escolar ó 
potenciar un modelo eminentemente disciplinar, centrado no ensino 
de contidos e pouco sensible ás áreas transversais. 

Baixa ou nula integración da Educación Ambiental nas políticas 
preventivas e nos instrumentos de xestión ambiental das 
Administracións públicas e das empresas privadas. O caso actual do 
Prestige é un lamentable exemplo desta situación. 

Orientación paidocéntrica: a maior parte das actividades e programas 
de Educación Ambiental seguen tendo como destinatarios ó público 
infantil e se desenvolven en contextos escolares ou para-escolares. 

Existe un déficit notable na investigación dispoñible e unha escasa 
penetración da cultura da avaliación; isto é atribuíble a déficits 
formativos dos encargados de planificar e executar accións e 
programas de Educación Ambiental, á carencia de recursos –sobre 
todo humanos-, e ó pouco interese das Administracións, as empresas e 
moitos colectivos ambientalistas por valorar as iniciativas que 
desenvolven para mellorala a súa calidade.  

Escasa mobilización de recursos orzamentarios, cunha tendencia 
evidente de financiar prioritariamente as actividades e campañas que 
conlevan unha maior carga publicitaria da imaxe institucional. 

Finalmente, destaca a débil implantación dunha cultura da sostibilidade 
e da ecodependencia, así como das visións complexas e 
multidimensionais da crise ambiental que a ligan á problemática 
socioeconómica e do desenvolvemento humano equitativo; este 
déficit é máis significativo na sociedade galega pola súa 
dependencia do chamado capital natural, cunha base económica 
na que conservan gran peso as actividades extractivas (pesca, 
agricultura, gandería, explotación forestal e, en certo modo, turismo). 

Gusten ou non, estas pinceladas compoñen un cadro tenebroso 
que reflicte con veracidade o escenario da EGEA, o que había hai tres 
anos e o que existe aínda agora. Cada unha delas podería dar lugar a 
sendas liñas de investigación e estudio para poder coñecer máis 
matizadamente a realidade; algo que tamén está previsto nas 
recomendacións da Estratexia… pero que queda por facer. 

 

9. ¿Que se pode e se debe facer para revitaliza-la EGEA? 

Tres anos, ¿son moito ou pouco tempo? Tres anos practicamente 
perdidos son demasiado tempo. Dende un punto de vista realista, a 
temporalización da Estratexia… a un prazo de seis anos pecou de 
excesivo optimismo, máxime cando o punto de partida era cero ou 




