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CAMPO DE VOLUNTARIADO: “PARQUE NATURAL DO INVERNADOIRO”

(VILARIÑO DE CONSO-OURENSE)

DATAS IDADES ÁMBITO MODALIDADE PRAZAS
06-17/08/2019 18-30 Internacional Medioambiental 20

LOCALIZACIÓN DO CAMPO
O Campo  de  Traballo  levarase  a  cabo  no  Concello  de 
Vilariño de Conso, situado a pouco quilómetros do Parque 
Natural  do  Invernadeiro.  As  persoas  participantes 
aloxaranse no albergue de Vilariño e disporán dun medio 
de  transporte  axeitado  para  achegarse  ás  zonas  onde 
teñan lugar as intervencións, sémpre que sexa necesario.

DESCRICIÓN E ACTIVIDADES DO CAMPO 
DE VOLUNTARIADO
-Acondicionamento dos curros de pastores, limpeza para a 
súa correcta visualización
-Acondicionamento dos camiños que levan ao muíño
-Intervención  nun  terreo  queimado.  Reforestaremos  con 
sementes de especies autóctonas unha zona afectada polo 
lume  empregando  o  método  do  Nendo  Dango  ,  una 
semente envolta con arxila que a protexe ata o momento 
óptimo da xerminación
-Recuperación da memoria histórica e etnográfica cunha 
dinámica chamada bibliotecas vivas
-Roteiro interpretado no medio natural

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
LECER

 Visita  e  baño  na  Praia  fluvial  de  Vilariño  de 
Conso.

 Visita a fervenza do Cenza.
 Obradoiro de pan nun forno comunal
 Xeocathing nocturno.
 Obradoiros ambientais e de refugallo
 Vídeo-forum
 Xogos de rol
 Dinámicas de educación ambiental

COMO CHEGAR:
En tren Ourense A Gudiña
Tren Alvia con saída de Ourense ás 17:49 e chegada A 
Gudiñas ás 19:01h
En autobús compañía Avanza ás 12.10h
A Coruña. Tel +34 981 184 335 
Lugo. Tel +34 982 223 985 
Santiago de Compostela. Tel +34  981 542 416 
Vigo. Tel +34 986 373 411 
Ourense.  Tel  +34  988  216  027  
Ferrol. Tel +34 981 324 751 

ALOXAMENTO E MANUTENCIÓN
 O aloxamento será no albergue de Vilariño de Conso

A elaboración das comidas será xestionada polo equipo de 
monitoras e participantes.

INCORPORACIÓN, PUNTO DE ENCONTRO
Recepción de participantes en A Gudiña e transporte ata o 
Campo de Traballo ás 19 horas e saída o último día ás 
10h. 

IMPORTANTE: Débese comunicar por correo-e a hora de  
chegada ao punto de encontro para coordinar o traslado.

COTA
CENTO DEZ (110  €)  euros.  As  persoas  posuidoras  do 
carné  xove,  do  título  de familia  numerosa ou  de  familia 
monoparental,  OITENTA E DOS EUROS E CINCUENTA 
CÉNTIMOS (82,50€)

DEVOLUCIÓN DA COTA
Devolverase a cota no caso de suspensión da actividade. 

Cando se produza un ingreso hospitalario ou outra causa 
médica  grave,  que  afecte  á  persoa  e  lle  impida 
incorporarse  ao  campo  de  traballo.  Esta  causa  debe 
acreditarse cos informes médicos e/ou do hospital en que 
estea ingresado o/a interesado/a.

Por falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata o 
2º grao. Esta causa debe estar acreditada con informes 
médicos e/ou do hospital onde estea ingresado o familiar, 
ou co certificado de defunción, no seu caso. 

EQUIPO ACONSELLABLE
-Botas fortes de montaña
-Un abrigo/chuvasqueiro
-Saco de durmir eesterilla
-Bañador
-Toalla
-Chanclas de ducha
-Gorro
-Crema solar
-Aseo persoal
-Roupa de abrigo
-Mochila pequena para os roteiros
-Roupa de abrigo, cómoda e de traballo

DOCUMENTACIÓN
Todas as persoas participantes deberán levar o seu DNI e 
a tarxeta sanitaria.
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SEGURO
Todas as persoas participantes dispoñen dun seguro que 
cobre  os  accidentes  que  se  poidan  producir  durante  a 
actividade e a responsabilidade civil  que deles se poida 
derivar.

CONTACTOS
Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e 
Voluntariado. Tfno.: 981 957 115
camposdetraballo.xuventude@xunta.gal
Servizo de Xuventude en Ourense. Tfno.: 988  386 120
www.facebook.com/xuventude.net

http://www.facebook.com/xuventude.net
mailto:camposdetraballo.xuventude@xunta.es

