
CURSO PARA PROFESORES

DESENVOLVEMENTO E DiVuLgacióN 
DE prOXEcTOS MEDiOaMbiENTaiS

OBXECTIVOS DO CURSO
Mellorar as competencias necesarias para o deseño, 
xestión, avaliación e difusión de proxectos Voz Natura a 
partir de técnicas e ferramentas útiles.
Ofrecer aos docentes involucrados no programa Voz Na-
tura exemplos e pautas para a elaboración da memoria 
final dun proxecto.
Optimizar a difusión dos proxectos realizados

CONTIDO
Introdución xeral ao deseño e implementación de 
proxectos educativos medioambientales.
Conceptos e técnicas de difusión de proxectos en redes 
sociais e na comunidade educativa. 
Planificación, recursos, actividades e avaliación de 
proxectos.
Técnicas e ferramentas para a elaboración de memo-
rias finais.
Utilidades dos blogs e ferramentas colaborativas na 
educación ambiental.

METODOLOXÍA
O curso ten unha orientación eminentemente práctica, 
activa e participativa contextualizada en proxectos de 
educación ambiental.
Traballarase con exemplos e modelos reais e realiza-
ranse actividades aplicables aos proxectos de centros 
educativos.

FORMADOR
Susana Vázquez, educadora e doutora en Didáctica das 
Ciencias pola USC. Formadora de profesores e coordina-
dora dos blogs do Programa Voz Natura. Participou en 
multitude de congresos, tanto nacionais como interna-
cionais, en calidade de ponente e publicou en distintas 
revistas de pedagoxía. Liderou distintos proxectos de 
innovación educativa en Galicia e Portugal.

PROGRAMA

Sesión 1:

- Presentación. Planificación do proxecto.
- Análise DAFO en proxectos educativos.
-  Xestión de proxectos de educación ambiental: con-
cretar actividades e tarefas. Cronograma.
Ferramentas TIC para a xestión de proxectos 
educativos ambientais.

Recursos humanos. Equipo de traballo 
multidisciplinar. Dinámicas de equipo.

Sesión 2:

-  Captación e fidelización. Como implicar e motivar 
aos destinatario/as?

-  Difusión. Como dar a coñecer o proxecto? Blogs e 
redes sociais de Voz Natura, webs e redes do centro, 
congresos de presentación de boas prácticas en edu-
cación ambiental, etc.

- Crear unha campaña con Canvas. 

-  Memoria final do proxecto: Deseño e estrutura da 
memoria. Exemplos e tipos. 

Sesión3:

-  Recursos útiles para a elaboración da memoria.

- Xestión de materirais. Crear unha lousa colaborativa en 
liña.

HOMOLOGACIÓN OFICIAL
Este curso é homologable pola Consellería de  
Educación, Universidade e Formación Profesional da 
Xunta de Galicia.

Sesión 4:




