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Naturnova é un Centro interactivo onde descubrir o importante que é coidar e 

conservar a nosa contorna través de 3 salas de temática ambiental:  

O Universo, O noso planeta, e O ser humano e o seu medio, xunto cunha visita aos 

nosos fondos marinos no interior dun simulador dun submarino. 

 

Viaxar ao fondo da ría, ver o sistema solar en movemento, escoitar unha treboada, 

sobrevoar Galicia, tocar unha nube o ou mover un tren grazas á enerxía solar… son 

algunha das cousas das que se pode desfrutar no centro á vez que se aprende.  

 

 

CONDICIÓNS DE RESERVA 

 

 Reserva en:  www.escolares.afundacion.org ,  naturnova@afundacion.org  ou no 

986 120 088/89 

 Datas e horario a convir 

 Debe indicar, en observacións, o nome da actividade que solicita, senon 

consideraráse que é unha “Visita interactiva” 

 Revise os requisitos de cada actividade indicados máis abaixo 

 Cada centro poderá reservar para tantos grupos como desexe.  

 Más información e material didáctico en:  www.naturnova.afundacion.org 
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NATURNOVA. Programa curso 2015-16 

De setembro a xuño 

 

Visita interactiva 

 De 3º a 6º de Primaria, ESO, Bacharelato e Ciclos formativos 

 90 minutos (máximo  65 alumnos por grupo).  

 Visita xeral a Naturnova. Con ficha de traballo. 

Visita xeral, para gozar e interactuar por todas as salas de Naturnova e o submarino. 

Con material didáctico de apoio para investigar nas salas. 

 

O baile das abellas 

 De 1º a 4º de Primaria 

 90 minutos (máximo 35 alumnos por grupo) 

 Charla e visita xeral a Naturnova. 

Queres bailar o baile das abellas? Coñece todo sobre as abellas, profesións, 

comunicación, traballo en equipo… Os insectos e outros bichos, tan pequeniños e qué 

importantes son! 

 

Perigo: especies exóticas invasoras 

 De 5º a 6º de primaria, ESO, Bacharelato e Ciclos formativos 

 90 minutos (máximo 35 alumnos por grupo) 

 Charla e visita xeral a Naturnova. Con material didáctico e ficha de traballo. 

Qué sabemos delas? Propagan enfermidades novas, contaminan, afectan a cultivos, 

provocan pérdidas económicas e de biodiversidade. Somos cómplices inconscientes? 

Que podemos facer? 

 

De setembro a decembro 

 

A lúa e os planetas 

 De 1º a 4º de Primaria 

 60 minutos (máximo 32 alumnos por grupo) 

 Actividade na sala do Universo. 

Como é a Lúa? Por qué ten diferentes formas? Como son os planetas? Veremos saír á 

Lúa e seguirémola nas súas fases e nos eclipses. Despois, divertirémonos cos planetas. 

 

Investigadores espaciais 

 Para 5º e 6º de primaria 

 60 minutos (máximo 32 alumnos por grupo) 

 Actividade na sala do Universo. Ficha de traballo. 

Un estraño suceso aconteceu no sistema solar. Converterémonos en auténticos 

detectives espaciais para investigalo. Os planetas, os asteroides, as distancias 

espaciais, cantas cousas aprenderemos mentres indagamos para descubrir o misterio! 


