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Esta guía de boas prácticas na educación, divulgación e turismo científico forma parte

da segunda actividade “Intercambio entre expertos (focus group) das mellores

prácticas identificadas nos eidos da educación, a divulgación e o turismo científico”

dentro do proxecto CIENCIA NO CAMIÑO impulsado por AFIPRODEL no marco da

convocatoria O Teu Xacobeo.

O Camiño de Santiago, como verdadeira “autovía do coñecemento” desde a Idade

Media, simboliza un punto de encontro capital no desenvolvemento e o intercambio

das diversas culturas que integran a identidade europea na que Galicia e o seu medio

rural ten moito que dicir.

Baixo o convencemento de que as peregrinacións xacobeas, como torrente de

intercambio cultural entre Galicia e o resto de Europa, poden ser así un elemento

estratéxico para o desenvolvemento sustentable, partimos da premisa de que o

Camiño actúa hoxe en día como elemento vertebrador para a dinamización

socioeconómica e cultural dos espazos rurais e rur-urbanos polos que se desenvolve.

O Turismo adquire cada vez maior importancia como motor dinamizador dunhas zonas

rurais que, inmersas nun proceso de despoboación progresiva pola terciarización,

dispoñen dunha enorme concentración de patrimonio natural e cultural cun grande

potencial de desenvolvemento. 

A proposta oriéntase ao reto de promover a cultura científica e a innovación no

Camiño de Santiago a través da divulgación, o debate, exposicións, obradoiros, etc. e

converter así a Galicia nun punto de encontro e espazo de reflexión creativa ao servizo

da sociedade sobre os obxectivos de desenvolvemento sustentable e o impulso

cultural, creativo e turístico dos municipios rurais xacobeos.

CIENCIA NO CAMIÑO

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN E TURISMO CIENTÍFICO

1 .
INTRODUCIÓN
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A presente guía persegue dous claros obxectivos:

- contribuír a dar visibilidade a exemplos concretos e replicables de iniciativas

de divulgación e educación científica e turismo científico que se desenvolven

ao longo das diferentes rutas Xacobeas.

- dotar aos profesionais que traballan no eido do emprendemento (axentes de

desenvolvemento local, técnicos/as de emprego, de orientación laboral,

xuvenís etc.) de material de apoio específico para o asesoramento ao

emprendemento nun emerxente e innovador segmento do turismo.

O Turismo Científico é unha modalidade turística vinculada á ciencia e

orientada ao fomento dunha cultura científica que permite explicar os valores

dun territorio da man do coñecemento científico xerado neles. Esta nova

vertente do turismo promove novas fórmulas de difusión do coñecemento

pensadas para públicos interesados na práctica de actividades afastadas das

propias do turismo de masas. As súas actividades permiten o achegamento do

visitante, desde a perspectiva dun observador científico, á nova contorna por

descubrir, promovéndose e facilitándose a súa compresión.

A divulgación da ciencia, o medio ambiente e o turismo conforman as bases

deste novo segmento do turismo que debido a súa curta vida e necesidade de

boas prácticas rigorosas, precisa tamén, e especialmente, de mecanismos de

control para unha maior calidade da súa oferta.

O turismo científico, a medio camiño entre o turismo e a formación, é un

conxunto de servizos dirixidos a facilitar unha experiencia turística nova,

sostible e solidaria. Está baseado na exploración do destino e a investigación

de determinados aspectos xeográficos do mesmo, así como no consecuente

coñecemento do territorio e as súas paisaxes. Esta maneira de viaxar,

destinada a viaxeiros máis inquietos e aventureiros, con alma de explorador,

permite implicar ao visitante na actividade investigadora e achegalo aos

resultados das investigacións, pois durante as visitas son os propios

investigadores os que fan as veces de guía, e comparten detalles da

metodoloxía, puntos máis importantes das investigacións e conclusións destas.

O viaxeiro leva así a recompensa da experiencia viaxeira e o coñecemento

profundo do destino.

O viaxeiro
leva así a
recompensa
da
experiencia
viaxeira e o
coñecemento
profundo do
destino.
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A metodoloxía para a preparación desta guía conlevou recabar datos e analizalos a

través dunha revisión documental, seleccionar as mellores prácticas, recompilación de

información básica sobre as mellores prácticas, contrastado cos contactos clave das

mellores prácticas para que aporten máis información e presentación dos datos.

1. Revisión documental e bibliográfica.

Consistiu en recabar datos e información sobre posibles boas prácticas a través de

diversas fontes como revistas, artigos científicos, libros e material online. Dita

información volcouse nunha base de datos con información básica para proceder á

selección.

2. Selección das mellores prácticas

Algúns dos criterios que tivemos en conta para seleccionar as boas prácticas son os

seguintes:

-Localización: actuacións desenvoltos nas contornas próximas ao Camiño de Santiago

de Compostela, xa sexa a nivel local, autonómico, nacional, europeo.

-Innovación: medidas novas en relación cos modelos convencionais de divulgación

científica nun contexto dado.

-Mellora: actuacións que inclúen algunha melloría con respecto a recursos, espazos,

horarios, formas de traballo, tipos de relación, etc.

-Investigación científica: actuacións cunha base científica sólida (psicolóxica,

neurolóxica, educativa, etc.).

-Metodoloxía: actuacións ou estratexias cuxa eficacia demostrada, por exemplo,

metodoloxías didácticas, técnicas de aprendizaxe, tecnoloxía aplicada etc.

-Recoñecemento: institucións ou iniciativas que obtiveron un recoñecemento

importante.

-Participación: actuacións nas que participan unha diversidade de actores e promove

a participación e a ciencia cidadá.

-Satisfacción: institucións ou iniciativas que demostraron ser satisfactorias para os

diferentes grupos de interese como os profesionais da educación, as empresas de

turismo e destinatarias/os das actividades e/ou outras partes implicadas.

-Impacto social: actuacións que tiveron un impacto relevante nos seus contextos.

-Replicabilidade: proxectos con potencialidade de transferencia a outros territorios

e/ou actores.

2.
METODOLOXÍA

DE SELECCIÓN
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3. Recompilación de información básica sobre as mellores prácticas

Para analizar e recompilar información sobre esta serie de boas prácticas,

consideramos diferentes aspectos entre os que podemos mencionar os seguintes:

-Contexto no que se implantou o estudo ou a experiencia: social, cultural,

económico, institucional, etc.

-Fundamentación da proposta e, se é preciso, como se xustifica a actuación nos

documentos que a lexitiman.

-Evolución da experiencia: punto de partida e primeiros pasos (incluídas as

dinámicas que axudan ou entorpecen); proceso e fases de desenvolvemento;

cambios e melloras que se produciron; individuos ou grupos que participaron ou

que se opuxeron, recursos empregados, etc.

-Situación actual da iniciativa. Actividades desenvolvidas. Material creado.

Comparativa entre a situación inicial e a actual.

-Impacto da iniciativa e resultados destacables: que cousas melloraron e probas.

-Avaliación dos beneficios obtidos por aqueles que participaron na experiencia.

-Extrapolación a outras situacións.

4. Contrastado cos contactos clave

Consistiu no establecemento de contacto coas entidades impulsoras das boas

prácticas a través de email, convidándoas a formar parte desta Guía. Xunto co

correo electrónico adxuntouse unha ficha para que aportaran maior información

sobre o seu proxecto e especialmente a referida ao impacto e resultado das

actuacións realizadas.

5. Presentación dos datos e información recabada

Consistiu nun proceso previo de triangulación de datos para sintetizar datos e

comprobar a validez da información recompilada para a guía. Isto conlevou

volver a contrastar os datos da revisión documental e análise obtidos cos datos

aportados polos contactos clave da iniciativa. A revisión documental que se fixo

anteriormente foi moi útil neste momento, posto que os resultados da ficha de

proxecto enviada polos contactos clave das iniciativas puideron compararse coa

revisión previa.

Unha vez que a información foi triangulada se procede á redacción das

conclusións seguido dun proceso de revisión a través de varios borradores.

O viaxeiro
leva así a
recompensa
da
experiencia
viaxeira e o
coñecemento
profundo do
destino.
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Os exemplos e prácticas incluídas nesta guía pódense clasificar de diversas maneiras.

Decidimos adoptar unha clasificación dual, de modo que se poida adaptar ás

necesidades das institucións, dos usuarios/as finais ou das partes interesadas que

queiran utilizar o noso material.

Desde unha perspectiva máis próxima, podemos dicir que as prácticas aquí incluídas

céntranse en cuestións diferentes e diversas, pero todas elas relativas á divulgación

científica en xeral.

Atendendo a un punto de vista máis amplo, establecemos dúas categorías principais:

Divulgación-Educación Científica e Turismo Científico ou de Divulgación Científica e

dentro de estas categorías atopamos a seguinte subclasificación:

TURISMO CIENTÍFICO OU DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

-O turismo de exploración e de aventura cunha dimensión científica

-O turismo cultural con contido científico

-O eco-voluntariado científico 

-Turismo de investigación científica.

DIVULGACIÓN-EDUCACIÓN CIENTÍFICA

-Ciencia recreativa u ocio científico

-Ciencia na Educación

-Enfoque STE(A)M na ensinanza

Atendendo a unha perspectiva máis próxima, as mellores prácticas ocúpanse de

múltiples temas, entre os que podemos mencionar os seguintes:

-Incrementar a flexibilidade e a permeabilidade da divulgación científica.

-Mellorar a calidade do sistema educativo a través do impulso do pensamento

científico.

-Fomentar a orientación profesional e educativa cara a ciencia.

-Elaborar plans de enfoque STE(A)M na ensinanza.

-Crear contornas de aprendizaxe e divulgación científica innovadoras e positivas.

-Mellorar a participación, inclusión e a coexistencia na Ciencia.

-Promover o espírito científico

-Protexer e manter o patrimonio cultural e natural

3.
TAXONOMÍA
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O proceso metodolóxico seguido contribúe á identificación dunha serie de boas

prácticas específicas que detallaremos neste apartado, ademais, axuda a valorar a

divulgación científica como necesaria e complementaria doutras actividades ou

intervencións dirixidas a diferentes colectivos (turistas, alumnado escolar, poboación

local, etc...) que integran o enfoque da ciencia e que serían totalmente transferibles a

outros lugares ou colectivos co fin de valorizar e optimizar os Camiños a Santiago de

Compostela.

A información relativa a estas boas prácticas recóllese nunhas fichas de identificación

que conteñen a súa denominación, a descrición e contexto das mesmas, os aspectos

crave a ter en conta e os resultados que se obteñen coa súa aplicación.

O esquema das fichas é o seguinte:

DENOMINACIÓN DA BOA PRÁCTICA

CADRO RESUMO

CONTEXTO

ASPECTOS CRAVE

RESULTADOS LOGRADOS

4.
CATÁLOGO 

DE BOAS

PRÁCTICAS
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DIVULGACIÓN E EDUACIÓN CIENTÍFICA

4.1. LA FÁBRICA DE LUZ. MUSEO
DE LA ENERGÍA

“La Fábrica de Luz. Museo de la Energía” é un espazo de lecer

divulgativo e cultural en Ponferrada no que aprender, divertirse e

onde a enerxía é sempre protagonista. Situado na antiga central

térmica da Mineiro Siderúrxica de Ponferrada (MSP), o Museo é

ademais un espazo de encontro e participación no que se ofrece

unha variada programación de actividades para todos os públicos.

Durante o percorrido a “La Fábrica de Luz”  o visitante poderá

descubrir como se producía a electricidade a partir de carbón a

principios do século pasado e coñecer as particularidades da

sociedade daquela época; como eran as súas vidas, como

traballaban, como se divertían e como a utilización dun recurso

natural como o carbón foi o motor de cambio dun territorio e dos seus

habitantes.

Considerado unha das xoias do patrimonio industrial español, a súa

restauración realizouse respectando completamente os elementos

orixinais da central. A coidada recuperación do patrimonio, o

respecto á arquitectura e a conservación da memoria e do patrimonio

inmaterial foron recoñecidas co premio Europa Nostra 2012 e o

nomeamento ao mellor museo europeo do ano 2015 nos premios

EMYA (European Museum of the Year Award).

Inaugurado como museo o 14 de xullo de 2011, actualmente a súa

xestión canalízase a través da Fundación Cidade da Enerxía

(CIUDEN), entidade creada en 2006.

CONTEXTO

Título da iniciativa
LA FÁBRICA DE LUZ. 

MUSEO DE LA ENERGÍA

Destinatarias/os
Visitantes e Poboación local

Organización
Museo de la Energía

Obxectivos
“LA FÁBRICA DE LUZ. MUSEO DE LA

ENERGÍA” é o espazo de lecer divulgativo

e cultural en Ponferrada no que

aprender, divertirse e onde a enerxía é

sempre protagonista. Situado na antiga

central térmica da Mineiro Siderúrxica

de Ponferrada (MSP), o Museo é ademais

un espazo de encontro e participación no

que se ofrece unha variada programación

de actividades para todos os públicos.

CADRO RESUMO

Lugar
Ponferrada

No Camiño
Francés

Máis información
http://www.lafabricadeluz.org/es/
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Divulgación
da Ciencia e
a Tecnoloxía
máis aló das
súas
fronteiras

Como elemento crave de “La Fábrica de Luz”salienta o seu labor

educativo e didáctico, e a interesante programación cultural vinculada

ao coñecemento e divulgación da ciencia, destacando as seguintes

iniciativas de divulgación científica:

-Retos e oportunidades da ciencia: ciclo de charlas con científicos

dedicado ás investigacións máis actuais e a coñecer os retos e

oportunidades de desenvolvemento sustentable dos seus estudos. En

setembro de 2019 este ciclo retomouse coa temática Científicas con

enerxía.

-Científicas con enerxía é o fío condutor do segundo ciclo de Retos e

oportunidades da ciencia que ofrece a programación cultural da Fábrica

de Luz. Museo da Enerxía en Ponferrada. O Museo abre así o seu espazo

para a divulgación das investigacións máis actuais nas que traballan

destacadas profesionais da ciencia

-A Central divulga é o novo ciclo de divulgación científica da Fábrica de

Luz. Museo da Enerxía que se ocupa da ciencia máis actual e no que

participarán expertos divulgadores científicos e coñecedores da ciencia.

Tendo como obxectivos achegar os contidos científicos ao público xeral

e facilitar o coñecemento que posibilite decisións críticas e obxectivas,

as charlas tratarán temas científicos actuais de maneira accesible e,

mesmo, cun punto de entretemento.

-Congreso de mozos expertos. Móvenos a enerxía

-Un museo en verde é o novo programa de educación ambiental

organizado pola Fábrica de Luz. Museo da Enerxía e CIUDEN Viveiro.

Talleres, exposicións e charlas divulgativas serán as ferramentas para

difundir e profundar no coñecemento das aves, os bosques ou os

glaciares, entre outras temáticas de carácter ambiental.

-Recursos educativos e talleres didácticos. Ademais, coa restauración da

instalación do museo que conserva os elementos orixinais da central foi

recoñecida co Premio á Conservación do Patrimonio Cultural outorgado

pola Unión Europea e Europa Nostra en 2012.

-Museos de Ciencia. Ruta Norte é o resultado da unión dun grupo de

museos científicos do norte da Península Ibérica, cuxo obxectivo é a

divulgación da Ciencia e a Tecnoloxía máis aló das súas fronteiras.

A participación é outro elemento cravedo Museo, que conseguiu mantela

mesmo no confinamento. Creouse unha comunidade máis forte grazas ás

ferramentas dixitais onde, durante o confinamento, envorcaron os

esforzos tentando facer o museo accesible e próximo na medida do

posible. A procura de espazos ao aire libre serviu tamén para que a

contorna e os xardíns do museo mostrasen o seu potencial.

ASPECTOS CRAVE
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Conta con máis de 184.000 visitantes ás súas costas desde 2011. As visitas proceden, a maior parte, do

territorio nacional, sobre todo de Madrid e Galicia, con todo o paso do Camiño de Santiago na marxe

do río Sil fai que á antiga central cheguen persoas de países como Francia, Reino Unido ou Australia.

Ademais do público local que foi gañando terreo nos últimos anos.

O Museo converteuse tamén nunha referencia educativa con exposicións temporais e actividades

culturais relacionadas coa ciencia e o patrimonio industrial e natural. Unha aposta por unha

programación cultural e científica que supón unha das razóns principais polas que o público local

aproxímase para gozar do espazo do Museo e a súa contorna.

Pero ademais, desde A Fábrica de Luz. Museo da Enerxía continúanse desenvolvendo os labores de

difusión e preservación dunha parte destacada da memoria e a historia das comarcas do Bierzo e

Laciana a través do seu patrimonio industrial.

RESULTADOS LOGRADOS
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DIVULGACIÓN E EDUACIÓN CIENTÍFICA

4.2. ILLUSTRACIENCIA

Illustraciencia é un proxecto nado en 2009 baixo a coordinación de

Miquel Baidal Crespo co obxectivo de divulgar e premiar a ilustración

científica e de natureza.

A iniciativa diríxese principalmente a todos os profesionais da

ilustración científica, así como á sociedade e ás entidades

comprometidas coa divulgación científica.

Obxectivos:

-Dar visibilidade ao campo da ilustración científica e naturalista, aos

autores e as súas obras.

-Achegar a ciencia e a cultura á sociedade a través da ilustración

científica.

-Destacar a súa importancia no ámbito da investigación.

Para iso, Illustraciencia organiza un certame internacional de

ilustración científica e naturalista internacional, exposicións

itinerantes, talleres, charlas, cursos e outras actividades que promoven

a difusión da ilustración científica. Destaca entre as súas actividades

o certame internacional de ilustración científica e naturalista.

Ademais, Illustraciencia ofrece cursos intensivos presenciais en

museos de ciencia onde os asistentes aprenden a documentarse e 

CONTEXTO

Título da iniciativa
ILLUSTRACIENCIA

Destinatarias/os
Persoas interesadas na ilustración

e na ciencia

Organización
Illustraciencia

Obxectivos
Illustraciencia é un proxecto nado co

obxectivo de divulgar e premiar a

ilustración científica a escala

internacional.

Dar visibilidade ao campo da ilustración

científica e naturalista, aos autores e as

súas obras.

Achegar a ciencia e a cultura á sociedade

a través da ilustración científica.

Destacar a súa importancia no ámbito da

investigación.

CADRO RESUMO

Lugar
Virtual

No Camiño
Virtual

Máis información
https://illustraciencia.info
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A importancia
da ilustración
como medio
de
divulgación 
 das
investigacións
científicas

Illustraciencia leva a cabo numerosas accións, entre as cales destaca o

certame internacional de ilustración científica e naturalista. En cada

edición, selecciónanse as mellores 40 obras para crear unha exposición

itinerante coa que achegar a ciencia á sociedade. De entre os

seleccionados, e de acordo ao seu obxectivo, Illustraciencia premia

economicamente á obra gañadora do premio. Así mesmo, as ilustracións

seleccionadas recóllense nun catálogo virtual de acceso libre. 

A visibilidade da ilustración científica e dos autores conséguese tamén por

medio de talleres e charlas impartidos por profesionais do sector. Tanto as

exposicións como as actividades realízanse en colaboración con

universidades, museos, bibliotecas e outras entidades comprometidas coa

divulgación da ciencia, establecendo así unha relación na que o proxecto,

os ilustradores, as institucións e a sociedade saen beneficiados.

Outras iniciativas destacadas de Illustraciencia son:

-Divulgación de proxectos científicos

-Cursos online especializados en distintas disciplinas científicas, como a

botánica, a entomología, a paleontología, o medicamento, a microscopía,

etc. Co obxectivo de formar a ilustradores e ilustradoras que poidan

transmitir de forma visual, atractiva e rigorosa a ciencia á sociedade.

Tamén ofrecen talleres e charlas para profesionais e mesmo ofrecemos

material de aprendizaxe gratuíta a través dunebook.

-IllustraRETOS: permiten traballar conxuntamente con investigadores para

encher as redes sociais de ilustracións de especies ameazadas ou en

perigo de extinción, como o lince ibérico ou a xara de Cartaxena.

-IllustraTALKS: entrevistas que se realizan a profesionais en activo da

ilustración científica e que se poden ver en Youtube.  

ASPECTOS CRAVE

utilizar diversas técnicas de ilustración. A preparación dos devanditos

cursos e o seguimento online posterior permiten ao alumnado recibir

unha maior formación e consellos de carácter profesional. Eventos como

estes e a alta presenza do proxecto en redes sociais permitiron crear

unha comunidade de ilustradores científicos crecente que promove a

colaboración entre profesionais e a difusión do seu traballo.
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No 2021 Illustraciencia desenvolveu con éxito a 8ª edición do certame “Illustraciencia, Premio

Internacional de Ilustración Científica y de Naturaleza” onde participaron máis de X ilustracións, 10

expertos que formaron parte do Comité de asesoramento e más de X votantes que participaron na

selección dos gañadores do premio.

Illustraciencia funciona como un canal de conexión entre o arte, a ciencia e a sociedade.

Total de visualizacións do Blog http://www.blog.illustraciencia.info/: 1.593.996 de visualizacións.

RESULTADOS LOGRADOS

IMPORTANCIA DA ILUSTRACIÓN COMO MEDIO DE DIVULGACIÓN E COMUNICACIÓN DAS

INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS. DIRÍXESE PRINCIPALMENTE A ESTUDANTES DE SECUNDARIA,

BACHARELATO E UNIVERSIDADES, UN PÚBLICO AO QUE QUEREMOS MOSTRAR O NECESARIO E

FRUTÍFERO DA INTERACCIÓN ENTRE DÚAS DISCIPLINAS A PRIORI DISTANCIADAS, COMO SON

AS CIENCIAS E A ARTE, ESPECIALMENTE NUN MOMENTO NO QUE VEN OBRIGADOS A ELIXIR O

SEGUINTE PASO NOS SEUS ESTUDOS.

-Illustraciencia Satélites é un ciclo de actividades que se realiza durante o mes de novembro. O

obxectivo de Illustraciencia Satélites é transmitir a importancia da ilustración como medio de

divulgación e comunicación das investigacións científicas. Diríxese principalmente a estudantes de

secundaria, bacharelato e universidades, un público ao que queremos mostrar o necesario e frutífero

da interacción entre dúas disciplinas a priori distanciadas, como son as ciencias e a arte,

especialmente nun momento no que ven obrigados a elixir o seguinte paso nos seus estudos.
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DIVULGACIÓN E EDUACIÓN CIENTÍFICA

4.3. NAUKAS

Naukas é o proxecto de Miguel Artime, Antonio Martínez e Javier

Peláez quen uniron as súas forzas para realizar a maior plataforma

online de divulgación científica en español. Contan coa axuda da

empresa Dinahosting, que lles dá o mellor aloxamento e respaldo

técnico en todas as actividades.

Naukas conta cunha impresionante lista de colaboradores, entre os

que se atopan xornalistas de divulgación científica, físicos, biólogos,

informáticos, matemáticos, químicos, médicos, ambientólogos e un

longo etcétera de científicos e afeccionados á ciencia que están a

por o seu grao de area para falar de Ciencia.

CONTEXTO

Título da iniciativa
NAUKAS

Destinatarias/os
Persoas interesadas na ciencia

Organización
NAUKAS

Obxectivos
A maior plataforma online de

divulgación científica en español.

Colaboran máis de 160 divulgadores

entre os que se atopan físicos, biólogos,

informáticos, matemáticos, químicos,

médicos, ambientólogos e un longo

etcétera de científicos e afeccionados á

Ciencia.

CADRO RESUMO

Lugar
Virtual e Eventos presenciais en

Bilbao

No Camiño
Francés

Máis información
https://naukas.com/

Entre as súas actividades de divulgación científica destacan as

seguintes:

-Blog Naukas: Espazo onde se colgan artigos de ciencia co obxectivo

de que a ciencia chegue á sociedade.

-Eventos Naukas: Son grandes eventos de divulgación presencial con

actividades para todas as idades co obxectivo de que gocen da

ciencia.

ASPECTOS CRAVE
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Son máis de 150 científicos, investigadores e divulgadores os que

compoñen a plataforma de divulgación Naukas, converténdose nunha

das comunidades máis grandes de todo o mundo.

O blog Naukas leva funcionando dende 2010 con ampla aceptación e

interacción entre os asíduos á plataforma.

Máis de 50 centros de ensino uníronse ao proxecto Recreo Naukas

xerando un espazo de aprendizaxe informal para o seu alumnado que é

crucial e indispensable na transmisión de contidos científicos logrando:

-Estimular a aprendizaxe activa xa que os alumnos non vinculan este con

ter que facer exames.

-Incentivar que o alumnado desenvolva a súa capacidade para iniciar a

aprendizaxe.

-Fomentar o intercambio e cooperación entre os escolares ao

relacionarse e participar de maneira activa.

-Favorecer o pensamento crítico.

-Fomentar a divulgación da ciencia entre o alumnado desde unha

situación de aprendizaxe diferente á que se fai dentro das materias.

RESULTADOS LOGRADOS

Recreo
NAUKAS: un
novo espazo
de
aprendizaxe
informal.

-Recreo NAUKAS: un novo espazo de aprendizaxe informal. Dar ao

alumnado de Centros Educativos a posibilidade de elixir que facer

durante os 20 minutos de recreo, poden gozalo como de costume ou

quedar nunha aula para ver charlas Naukas. Para participar nesta

iniciativa de Recreo Naukas non é necesario pedir permiso, nin sequera

inscribirse ou apuntarse en ningún sitio. 

Os centros que o desexen poden utilizar as charlas realizadas por

NAUKAS durante os últimos anos como lles apeteza. O colexio Hispano

Inglés de Santa Cruz de Tenerife iniciaba a súa andaina esta actividade

de divulgación científica que se nutre das charlas Naukas Bilbao e das

súas irmás NaukasPamplona, Valladolid, Córdoba,...
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DIVULGACIÓN E EDUACIÓN CIENTÍFICA

4.4. FÁBRICA CENTRO DE CIÊNCIA
VIVA

A Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, aberta ao público desde o

día 1 de xullo de 2004 resulta da asociación entre a Universidade de

Aveiro e a Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e

Tecnológica, e integra a Rede Nacional de Centros Ciência Viva.

Ten como misión primordial a promoción da cultura científica e

tecnolóxica, utilizando para iso distintas formas de comunicación, de

que son exemplos as exposicións interactivas, os espazos de

laboratorio, o makerspace e os shows de ciencia, que forman parte

da oferta permanente do Centro. Anualmente é presentada unha

programación diversificada en eventos e contidos, que busca garantir

momentos de diversión e de envolvemento coa Ciencia e a

Tecnoloxía.

CONTEXTO

Título da iniciativa
FÁBRICA CENTRO DE CIÊNCIA

VIVA

Destinatarias/os
Aberto a todo o Público, escolas e

familias

Organización
Universidade de Aveiro

Obxectivos
Divulgación da ciencia e a promoción da

cultura científica e tecnolóxica. A súa

programación inclúe actividades

diversificadas, en diferentes formatos,

permitindo varios niveis de interacción

con públicos de todas as idades.

CADRO RESUMO

Lugar
Aveiro

No Camiño
Portugués

Máis información
https://www.ua.pt/pt/fabrica Entre as actividades para compartir a Cultura e a Ciencia que levan a

cabo salientan as seguintes:

-Exposicións interactivas: son exposicións que integran módulos

interativos envolvendo varias áreas da ciencia. Estes inciden en

diferentes contidos científicos e tecnolóxicos, que moitas veces

atopamos no noso día a día.

ASPECTOS CRAVE
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Actividades e
workshops
regulares,
que
combinan
arte, ciencia
e tecnoloxía

Olla o Robot!: Facendo descubrimentos científicos, os visitantes máis

novos tórnanse programadores de sistemas robóticos! Explotando kits

de robótica de Lego, constrúen robots eficientes e moi divertidos!

Cociña en Familia: Son gymcanas de preguntas que hai que

respostar correctamente para ter os ingredientes da receita a facer.

A cociña é un laboratorio: Un científico-chef pode facer os xeados

máis cremosos, mentres investiga en ciencia! 

-Espazos de laboratorio ou makerspaces: Un espazo de produción

creativa que relaciona arte con ciencia e enxeñaría. Neste makerspace o

público pode manipular tecnoloxías dixitais e analóxicas para explotar

ideas, aprender técnicas e crear novos produtos.

Influenciado polo movemento maker e pola cultura do- it-yourself, este é

un espazo onde os visitantes son animados a “pensar coas mans” e a

“aprender facendo”. É un espazo para crear, facer, probar, construír e

partillar, onde tentativa e erro se conxugan de forma divertida e

inspiradora. Os visitantes teñen á súa disposición un conxunto de

materiais, ferramentas e equipamentos para desenvolveren os seus

propios proxectos.

Neste makerspace, dispoñible para escolas e familias, son dinamizadas

actividades e workshops regulares, que combinan arte, ciencia e

tecnoloxía.

-Shows de ciencia como “Física Viva” que é un espectáculo de ciencia

que proporciona momentos en que o público é convidado a probar as

aplicacións da Física. Con base nun discurso simple, é posible conxugar

rigor científico e momentos lúdicos de imaxinación e creatividade,

motivando ao público para unha intervención activa.

O espectáculo iníciase cunha presentación de luz láser e cor, e percorre

varios ramos da Física, como Ondas , Mecánica , Termodinámica e

Eletromagnetismo.

Este espectáculo resulta de unha adaptación do "Show de Física" do

Departamento de Física da Universidade de Aveiro, desenvolvido por

António José Fernandes, Jorge Monteiro e Pedro Pombo.

-Actividades coa familia e comunidade local: realizan actividades onde

os máis cativos e familia poden aprender ciencia de maneira práctica e

lúdica. Destacan actividades como:
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Na actualidade dispón de 12 espazos expositivos con temática científica e conta cunhas instalacións

de máis de 3000 m2 de área onde reciben máis de 70.000 visitantes por ano. 

A Fábrica dispón dun Auditorio retráctil con 92 butacas, palco, área de backstage, vídeo proxección,

equipamento para grabar, sistema livestream, sistema de luz programable, sistema de son, etc. 

Dito auditorio permite desenvolver as diferentes actividades ofertadas pola Fábrica e en especial os

Shows de Ciencia.

RESULTADOS LOGRADOS
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DIVULGACIÓN E EDUACIÓN CIENTÍFICA

4.5. CLIMÁNTICA

“Climántica é un proxecto de educación ambiental froito do traballo

en equipo levado a cabo por diferentes expertos e que se iniciou en

setembro de 2006. Dirixido ao alumnado de secundaria, expón ao

longo de oito unidades didácticas os grandes problemas ambientais,

á vez que os relaciona co cambio climático a nivel global. Todas as

unidades están deseñadas para que a súa aplicación nas diferentes

áreas, materias e módulos do ensino secundario resulte interesante e

eficaz.

O contido das unidades didácticas "alimenta" a todo o proxecto e

está especialmente relacionado con áreas, materias e módulos do

currículo de secundaria dos departamentos de Bioloxía e Xeoloxía,

aínda que tamén resultan de interese para outros departamentos

como Xeografía e Historia, Física e Química, Tecnoloxía e Economía.

Búscase sempre o desenvolvemento e interrelación dos conceptos

esenciais das disciplinas que se necesitan para abordar o estudo e

comprensión do cambio climático. O cambio climático constitúese así

nun marco que relaciona os temas ambientais clásicos -enerxía,

residuos, hidrosfera, biodiversidade, paisaxe e ordenación do

territorio, medio rural e medio urbano- permitindo que se aborde este

problema global no conxunto das unidades cun enfoque

interdisciplinar. 

CONTEXTO

Título da iniciativa
CLIMÁNTICA

Destinatarias/os
Alumnado Escolar

Organización
CLIMÁNTICA

Obxectivos
Programa de Pedagoxía Social Escolar

coalicerce de coordinación escolar no

propio IES Virxe do Mar, desde onde se

coordina unha rede de escolas europeas e

latinoamericanas para sensibilizar á

poboación, a través da elaboración e

publicación no portal sobre os retos

ambientaisglobais contemporáneos:

cambio climático, enerxía, auga, cambio

global no océano, conservación da

biodiversidade xenética, ecosistemas

tropicais e capital biocultural.

CADRO RESUMO

Lugar
España, Portugal, Italia, Polonia,

Costa Rica, Argentina, Perú

No Camiño
Todos

Máis información
http://www.climantica.org/
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Aprender a ser
Climatólogas/os
a través de
propostas para
pensar, debater
e reflexionar

A parte de Climántica que está dirixida ao alumnado de secundaria

expón, ao longo de oito unidades didácticas, os grandes problemas

ambientais, á vez que os relaciona co cambio climático a nivel global.

Todas as unidades foron deseñadas para que a súa aplicación nas

diferentes áreas, materias e módulos da ensinanza secundaria resulte

interesante, sinxela e eficaz. 

Tamén hai produtos que van dirixidos ao ensino primario, deseñados nun

marco máis lúdico e próximo á fantasía infantil – cómics, series de curtos

de animación 3D, videoxogos – e outros para a cidadanía en xeral como

blogs na web, documentais e revistas.

As unidades didácticas dispoñibles en Climántica pódense utilizar no seu

conxunto, mediante a coordinación dun equipo docente de diversas

disciplinas do ensino en secundaria, facilitando o seu desenvolvemento

transversal. Ademais, grazas á súa estrutura, tamén é posible que os

profesores que o desexen, poidan usar capítulos illados, ou extraer

aquelas partes que consideren máis interesantes para os seus

alumnos/as.

O contido pode a toparse en versións dixitais con un contido e un deseño

totalmente adaptados ao medio, constituíndo por si mesmas auténticas

unidades didácticas multimedia que permiten o seu completo

desenvolvemento en soporte informático. Para facilitar unha selección de

contidos o máis personalizada posible, pódese acceder ás descargas

selectivas dos materiais que se van a ir creando: capítulos, contidos, tipo

de actividades, ilustracións singulares, fotografías e láminas de cada

unidade , as animacións, documentais, artigos, cómics, etc. De esta

forma, Climántica permite que os usuarios adapten o proxecto aos seus

intereses educativos de forma eficaz.

Ademais das unidade didácticas destacan en Climántica as seguintes

actividades de divulgación e educación científica:

-Congresos Virtuais: Ditos congresos teñen como finalidade sensibilizar á

poboación, a través da elaboración e publicación no portal do congreso

virtual, produtos multimedia sobre os retos ambientais globais

contemporáneos: cambio climático, enerxía, auga, cambio global no

océano, conservación da biodiversidade xenética, ecosistemas tropicais

e capital biocultural. O Congreso funcionará como plataforma de

selección para a participación no Campus Internacional Climántica.

ASPECTOS CRAVE
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O seu portal, www.climantica.org, conta con máis dun millón de usuarios únicos, implantados en centros

de practicamente todas as comunidades autónomas de España.

O campus de Climántica está recomendado polo Enviado Especial das “Naciones Unidas” para o

Cambio Climático no 2010 e patrocinado pola UNESCO no 2019, ademais conta cunha rede escolar de

máis de 50 centros escolares de España, México, Perú, Argentina, Costa Rica, Portugal, Francia, Italia e

Polonia que é coordinada polo IES Virxe do Mar.

O proxecto Climántica celebrou o seu 15 aniversario do deseño de Climántica onde convidou aos 1.500

autores da edición do congreso virtual internacional do curso 2020-2021 a sumarse ao seu primeiro

certame de curtametraxes. Lanzou esta convocatoria como celebración do 15 aniversario de Climántica

e polo feito de obter nos proxectos complementarios a Climántica nos que participan (e-InnoEduCO2,

EduCinema) a máxima valoración do Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE)

na convocatoria do programa Erasmus Plus nas dúas modalidades extraordinarias de innovación do

curso 2020-2021: KA226 de Tecnoloxía e KA227 de Creatividade, respectivamente.

RESULTADOS LOGRADOS

-Campus internacionais: Consiste en eventos nos que o alumnado traballa en equipos internacionais

para producir curtametraxes e unha obra de teatro musical que teñen por finalidade sensibilizar sobre

o cambio climático. Leva asociado un seminario docente para o profesorado acompañante.

Incorporarase tamén o enfoque transversal Una Salud-OMS que implicará a graduados ou estudantes

de último ano de Medicina.

-Clima mozo: Motivan a que as/os mozas/os se convirtan en autores climántica permitindo que

interactuen na web Climántica co obxectivo de que acaden destrezas que faciliten que na súa mente

medren coñecementos científicos. As mozas e mozos poden aprender a ser Climatólogas/os a través

de propostas para pensar, debater e reflexionar baixo a dirección do profesorado que lles guia e

orientanos primeiros pasos de estudante meteorólogo e climatólogo, traballando aspectos que se

corresponden con varias materias diferentes para tentar dar respostas e interpretar o problema do

cambio climático, tal e como se fai no proxecto Climántica. Tamén convidan a que sigan aprendendo

fóra do centro educativo, porque fora do instituto tamén hai moito que aprender.
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TURISMO CIENTÍFICO OU DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

4.6. ROTEIRO HISTÓRICO DO ÉTER E O
CLOROFORMO POR COMPOSTELA

Este roteiro é unha das experiencias impulsadas por

ObserverScienceTourism. Com, a primeira plataforma de destinos e

servizos de Turismo Científico certificados galega.

Os rastros do éter e ocloroformo en Compostela poden atoparse no

Obradoiro, na rúa de San Francisco, no Toural ou no Parque de Vista

Alegre. Por estes catro enclaves pasa o roteiro pola historia da

anestesia en Compostela que propón Maite Vence. Directora da

empresa de turismo científico ObserverScienceTourism.com

En ObserverScienceTourism.com o usuario pode atopar información

de calidade sobre destinos, actividades ou paquetes de turismo

científico garantidos baixo este selo de calidade.

Observer é, orixinariamente, o primeiro selo de calidade en Turismo

Científico que a travé s da súa implantación, crea estratexias e

modelos certificados de turismo científico en destinos. Foidiseñadoco

propósito de fomentar e mellorar a calidade das experiencias

relacionadas co Turismo Científico, un segmento emerxente, sostible e

de calidade, que aúna ciencia, divulgación científ́ica e turismo.

Trátase dun Marco estruturado de xestión que permite implantar un

modelo de Turismo Científico nun destino de características previas

determinadas.

CONTEXTO

Título da iniciativa
ROTEIRO HISTÓRICO DO ÉTER E

O CLOROFORMO POR

COMPOSTELA

Destinatarias/os
Visitantes e poboación local

Organización
ObserverScienceTourism.com

Obxectivos
Impulsar o uso dos recursos naturais e

culturais para facer divulgación científica,

promovendo o desenvolvemento de

actividades turísticas, didácticas e lúdicas

vinculadas á ciencia en calquera das súas

disciplinas.

CADRO RESUMO

Lugar
Os rastros doéter e o cloroformo en

Compostela poden atoparse no Obradoiro,

na rúa de San Francisco, no Toural ou no

Parque de Vista Alegre. Por estes catro

enclaves pasa o roteiro pola historia da

anestesia en Compostela

No Camiño
Todos

Máis información
http://observersciencetourism.com/es/
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Coñecer a
cidade dende
outros puntos
de vista e a
través dun
orixinal fío
condutor

-Itinerario a partir dos datos achegados por un experto na materia, Xosé

Carro Otero.

-Poder ver e coñecer a cidade dende outros puntos de vista e a través

dun orixinal fío condutor.

-Difundido a través de revistas especializadas de ciencia:

https://www.quo.es/ciencia/viajes/q2008430885/historia-anestesia-

eter-cloroformo-viaje-ciencia/

https://www.gciencia.com/destinos-ciencia/eter-cloroformo-y-

santiago-de-compostela/

- Apoio da Deputación da Coruña.

- Vinculación co Camiño de Santiago.

ASPECTOS CRAVE

Este roteiro comezou a súa andaina no verán de 2020

RESULTADOS LOGRADOS
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TURISMO CIENTÍFICO OU DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

4.7. DESTINO TURÍSTICO STARLIGTH
TREVINCA–A VEIGA

A contemplación da choivas de estrelas das Perseidas (agosto) e das

Xemínidas (decembro); a marcha nocturna "Entre Lobos e Estrelas"

(coincidindo coa lúa chea de setembro); as xornadas de

"AstroTrevinca" (outubro); anoiteceres e concertos musicais "Nanas

para Trevinca" desde o Miradoiro Estelar de O Rañadoiro constitúe as

principais actividades organizadas baixo o paraugas do Destino

Turístico Starlight.

O Destino Turístico Starlight é un espazo triangular limitado polos

vértices da Tablilla dás lagoas, Pico Maluro e O Rañadoiro, dentro do

Espazo Natural Protexido de Pena Trevinca, declarado zona LIC e

Zepa no municipio da Veiga, colindando co Parque Natural de

Sanabria.

CONTEXTO

Título da iniciativa
DESTINO TURÍSTICO

STARLIGTH TREVINCA–A

VEIGA
Destinatarias/os
Visitantes e poboación local

Organización
Terras Altas de Trevinca

Obxectivos
 Promover unhaactividade de Iniciación

á Astronomía no Destino Turístico

Starligth Trevinca – A Veiga, dun par de

horas de duración, sempre en grupos

reducidos e apta para todo tipo de

público, , que se queiran iniciar neste

fascinante mundo ou que simplemente

sintan curiosidade polo mesmo.

CADRO RESUMO

Lugar
A Veiga (Ourense)

No Camiño
Camiño de Inverno

Máis información
https://www.terrasaltasdetrevinca.es/sta

rlight-trevinca-a-veiga/

-Sistema de Certificación Starlight, avalado pola UNESCO

-Trevinca goza de excelentes calidades para a comtemplación dos

ceos estrelados por estar afastado dos grandes núcleos de poboación

e polasúaaltitude.

 

-Espazo natural protexido

-Apoio institucional 

ASPECTOS CRAVE
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A astronomía
na Veiga
converteuse en
todo un
atractivo
turístico e
científico.

A astronomía na Veiga converteuse en todo un atractivo turístico e

científico. Un dos seus proxectos máis ambiciosos, a dotación do

observatorio astronómico, xa se fixo realidade en 2020. 

Este observatorio suscitou gran interese entre a comunidade científica, e

é unha parte fundamental para ampliar a oferta turística do Concello da

Veiga, que é todo un modelo a seguir na súa aposta pola revitalización

do medio rural.

RESULTADOS LOGRADOS
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TURISMO CIENTÍFICO OU DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

4.8. RUTAS INTERPRETATIVAS
SUBMARINAS 

Actividades presenciais de divulgación do medio mariño que, grazas

ás novas tecnoloxías, permiten percorrer o patrimonio mergullado

galego sen necesidade de meterse no mar mentres unha intérprete

mariña vai describindo os fondos, fauna e flora visitados.

Empregamos un dron submarino que vai retransmitindo as imaxes que

filma en tempo real a unhas gafas de realidade virtual para que as

persoas participantes poidan mergullar en directo. Deste xeito pódese

afondar nas características, vida e importancia cultural e ecolóxica

do mar, así como da necesidade de conservalo en bo estado.

CONTEXTO

Título da iniciativa
RUTAS INTERPRETATIVAS

SUBMARINAS 

Destinatarias/os
Visitantes e poboación local

Organización
13 Grados, S.Coop.Galega

Obxectivos
Promover unhaactividade de Iniciación á

Ofrecer unha ruta submarinadende terra

a través da visualización das imaxes

obtidaspor un ROV. 

Crear unha actividade innovadora que

combine ocio e educación ambiental na

que a xente poida desfrutar e pasar un bo

rato. 

Dara coñecer a biodiversidade mariña e a

súa importancia nas augas galegas das

Rías Baixas

Fomentar hábitos e comportamentos

sostiblese respectuosos co medio mariño

CADRO RESUMO

Lugar
Parque Nacionaldas Illas Atlánticas, Vigo

e Cangas

No Camiño
Portugués (pola costa)

Máis información
https://www.13grados.com/

Tecnoloxía: o aspecto tecnolóxico é fundamental, xa que nos permite

dispoñer das ferramentas necesarias para transmitir imaxes en directo

dende o fondo do mar

Interpretación do patrimonio: que misture os aspectos didácticos para

coñecer melloro mar co tempo de lecer

Mundo submarino das Rías Baixas: é o protagonista principal da

actividade e cuxas características e personalidade fan que a

aplicación dos elementos anteriores cobren sentido

ASPECTOS CRAVE
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Das 140 prazas ofertadas durante o mes de agosto nas 35 primeiras

sesións asistiron 132 persoas. O que demostra un gran interese polo

coñecemento do medio marino, as novas tecnoloxías e as actividades

vencelladas ao mar.

Algo máis da metade das persoas que asistiron (57%) xa tiveran feito

snorkel ou mergullo con anterioridade, mentres o 43% nunca antes se

metera no mar a observar a vida submarina.

Os motivos principais para realizar a actividade (resposta múltiple) foron:

-Curiosidade por saber que hai baixo o mar (75%)

-Aprender cousas sobre a vida submarina (64%)

-Pasar un tempo divertido (44%)

-Encántame todo o que teña que ver co mar (35%)

Obtendo unha maior correlación entre as persoas que realizaran

anteriormente snorkel/mergullo coa motivación de aprender cousas

sobre a vida submarina e aquelas persoas sen experiencia previa neste

ámbito coa de curiosidade por saber que hai baixo o mar.

Trala realización da actividade o 98% afirma terse sorprendido polo que

viu e o 99% que aprendeu algo novo. Por outra banda o 100% das

persoas que realizaron a Rutas consideran importante facer este tipo de

actividades, o 93% repetirían e mais o 100% a recomendarían a outras

persoas.

RESULTADOS LOGRADOS
Interpretación
do patrimonio:
que misture os
aspectos
didácticos para
coñecer
melloro mar co
tempo de lecer
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4.7. TRASLATIO: PATRIMONIO
MARÍTIMO DOS CAMIÑOS DO MAR

Os camiños do mar do Camiño de Santiago aluden á travesía ou

translación que realizaron os discípulos do apóstolo Santiago cos

restos do seu mestre tras o seu martirio cara ao ano 44, desde

Palestina ata as costas galegas, coñecida como traslatio.

Na ría de Arousa e o río Ulla  xorden unha serie de itinerarios

marítimos e fluviais que conmemoran a chegada a Galicia dos restos

do santo. Esta serie de percorridos xorden co fin da promoción

turística, cultural e mesmo económica, dos municipios que se agrupan

ao redor desta vía histórica de chegada a través do mar, e que polo

tanto son terras de forte tradición e relación co mar.

Cada ano xorden novas rutas marítimas de chegada a través das rías

a Padrón, desde onde se deberán percorrer 25 quilómetros ata

Santiago para completar o Camiño. Son por tanto múltiples as

variables no percorrido oficial que a entidade encargada de entregar

o diploma acreditativo Traslatio Xacobea, a Fundación Ruta Xacobea,

estableceu, sendo os puntos de partida oficiais o porto de Pedras

Negras (O Grove) ou na Rada de Ribeira. As embarcacións que

seguen o itinerario que seguiu a barca cos restos de Santiago a

través da ría, deberán selar a cartilla náutica nas dependencias

municipais que conforman o itinerario oficial, sendo recoñecidas

tamén aquelas embarcacións provenientes de lugares máis afastados,

como os camiños marítimos existentes irlandesas e franceses.

CONTEXTO

Título da iniciativa
TRASLATIO: PATRIMONIO

MARÍTIMO DOS CAMIÑOS DO

MAR

Destinatarias/os
Visitantes e poboación local

Organización
Fundación Universidad da Coruña

Obxectivos
OB 1. Identificación e estudo do

patrimonio marítimo do bordo litoral de

Dodro a Outes, que engloba ría de Arousa

e de Muros-Noia, para a súa posta en

valor como parte da riqueza cultural do

camiño.

OB 2. Implicación da poboación local dun

xeito inclusivo e participativo na

valorización do seu patrimonio para

fomentar o diálogo interxeracional e

intercambio de experiencias.

OB 3. Promoción do patrimonio marítimo

dos camiños do mar como destino

cultural diferenciado, que actúe como

foco de atracción e que axude a impulsar

o desenvolvemento das áreas rurais e

concellos de menos de 5.000 habitantes

CADRO RESUMO

Lugar
Ría de Muros e Noia

No Camiño
Ruta do Mar de Arousa e o Río Ulla

Máis información
https://patrimoniomaritimo.es/#rot

eiro
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Vestixios
construídos da
industria
tradicional dos
oficios do mar
nos concellos
de Outes, Noia,
Porto do Son,
Ribeira, Pobra
do Caramiñal,
Boiro, Rianxo e
Dodro

Propóñense varias alternativas para explorar e descubrir os elementos

inventariados no ESTUDO DA ARTE COSTEIRA DE OUTES A DODRO, OS

CAMIÑOS DO MAR E O PATRIMONIO MARÍTIMO. Un estudo dos vestixios

construídos da industria tradicional dos oficios do mar nos concellos de

Outes, Noia, Porto do Son, Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e

Dodro, clasificados do seguinte xeito: Estaleiros tradicionais ou

carpintaría de ribeira, fábricas de salgadura, fábricas de conservas,

fábricas de curtido, peiraos e elementos auxiliares como ramplas ou

pantaláns, cabanas de pescadores, amarres, lavadoiros, secadoiros e

muíños.

ASPECTOS CRAVE

-Percorrido en coche desde Outes a Rianxo, pola costa da península de

Barbanza, para visitar seis lugares de importante valor paisaxístico-

cultural segundo o estudo do patrimonio marítimo dos camiños do mar:

Ensenada de Broña-Outes, A Chaínza-Noia, Corrubedo–Ribeira, Touro-

Área Secada-Ribeira, Areal (barrio dos cataláns)-A Xunqueira. Pobra do

Caramiñal, Contorna de Cabo da Santa Cruz- Boiro. Este percorrido

conseguiu 906 visitas na páxina web.

-Lugares nos que dar un paseo curto e fácil e ao mesmo tempo descubrir

o patrimonio marítimo: Senda verde de Broña e paseo Marítimo de O

Freixo (Outes), Paseo Marítimo de Portosín-GAFA (Concello de Porto do

Son), Senda mariñeira entre Área Secada e o Porto de Ameixida

(Concello de Ribeira), Paseo de Coroso (Concello de Ribeira), Paseo

marítimo O Areal (Concello de Pobra do Caramiñal), Paseo de Barraña

(Concello de Boiro). Este percorrido conseguiu 879 visitas na páxina web.

RESULTADOS LOGRADOS
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Por último cabe destacar a unión que xurdiu entre este percorrido e o

rico patrimonio galego, cando a partir do ano 1965 son colocados ao

longo de todo o itinerario na ribeira da ría, os cruceiros fluviais,

enmarcando os lugares máis singulares do percorrido. Estes elementos

dan entidade e identifican este roteiro como o único Via crucis marítimo

fluvial do mundo, converténdose no roteiro oficial da Traslatio de

Santiago apóstolo desde Jaffar a Padrón.

Neste contexto plantéxase o proxecto “TRASLATIO: O Patrimonio

Marítimo dos Camiños do mar a Santiago” incorporando os valores do

Patrimonio marítimo do bordo litoral entre as rías de Muros-Noia e

Arousa, na propia riqueza do patrimonio cultural do Camiño de Santiago. 



-Patrimonio marítimo dos concellos de Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Dodro clasificado

por categorías para que poidas decidir como e cando visitalo: Fábricas de salgadura, Fábricas

conserveiras, Peiraos, Elementos auxiliares e Outros. Este percorrido conseguiu 535 visitas na páxina

web.

-Patrimonio marítimo dos concellos de Outes, Noia e Porto do Son clasificado por categorías para que

poidas decidir como e cando visitalo: Estaleiros tradicionais, Fábricas de salgadura, Fábricas de

curtidos, Peiraos e Elementos auxiliares. Este percorrido conseguiu 577 visitas na páxina web.
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4.8. RUTA DA CAMELIA

As camelias chegaron a Galicia a finais do século XVIII, procedentes

de países afastados como China e Xapón. Nun principio instaláronse

nos xardíns dos pazos e casas señoriais da nobreza galega, pero co

tempo introducíronse nos xardíns e terreos, tanto públicos como

privados, de toda a nosa xeografía, ata converter Galicia nun

referente internacional no cultivo e produción desta planta. Na

actualidade a comunidade atesoura case 8.000 variedades diferentes

de camelia.

O Roteiro dos Xardíns da Camelia constitúe un recurso de interese

turístico de Galicia, construído ao redor de xardíns de titularidade

pública ou privada no espazo xeográfico da Comunidade Autónoma

de Galicia, ben establecidos e con estrutura de xestión permanente,

que permite o coñecemento e goce das mellores coleccións de

camelia do mundo, nunha contorna privilexiada e acompañada dun

patrimonio histórico artístico e natural de enorme beleza. 

No roteiro intégranse ademais outros recursos turísticos identitarios de

Galicia: o seu patrimonio arquitectónico e cultural e a súa oferta

gastronómica e enogastronómica.

CONTEXTO

Título da iniciativa
RUTA DA CAMELIA

Destinatarias/os
Visitantes e poboación local

Organización
Axencia de turismo de Galicia e Sociedade

Española da Camelia (SEC)

Obxectivos
Promocionar a cultura relativa ao

cultivo, coidado e coñecemento da

camelia deseñouse un circuíto de

xardíns, todos eles de gran interese

turístico, histórico e artístico, que son os

que polo momento forman o Roteiro dos

Xardíns da Camelia. Neles atópase a

maior colección e variedade de camelias

de Europa, o que converte dita roteiro

nun recurso turístico especialmente

relevante, ao ser o único exemplo

existente no noso continente.

CADRO RESUMO

Lugar
De Soutomaior a Santiago de Compostela

No Camiño
Portugués

Máis información
https://www.turismo.gal/que-facer/ruta-

da-camelia?langId=es_ES

www.cameliagalicia.com
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Observación de
camelias e de
diferentes
elementos de
patrimonio
cultural

A páxina web da Ruta das Camelias propón diferentes circuítos de 4 días

de duración, aportando información de aloxamento e diferentes

localizacións para realizar un roteiro de observación de camelias e de

diferentes elementos de patrimonio cultural:

-De Santiago a Cambados. Camelias durmindo en paradores.

-De Padrón a Soutomaior. Camelias durmindo en pazos

-De Cambados a Soutomaior. Camelias e adegas

ASPECTOS CRAVE

Desestacionalización da demanda turística debido ao período de

floración da camelia (de decembro a abril).

O castelo de Soutomaior un dos principais encraves desta ruta que conta

con máis de 400 exemplares de camelia, 18 deles centenario e acadou

un total de 67.942 visitantes dende o 2018

RESULTADOS LOGRADOS
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4.9. ESPAZOS ILUSTRADOS DE FERROL

O porto de Ferrol, debido á especial configuración da ría e da súa

orografía, é dos máis seguros do mundo. Xa a finais do século XVI,

Felipe II decidiu que a ría de Ferrol fose utilizada como base para a

Armada Real. No s. XVIII, Ferrol foi designada capital do

Departamento Marítimo do Norte, ordenando Felipe V a creación do

Real Arsenal e un Estaleiro na aldea da Graña. Máis tarde, Fernando

VI ordenou a construción dun gran estaleiro na vila de Ferrol,

dedicado case exclusivamente á construción de barcos para a

Armada. Nace así o Porto Ideal da Ilustración, denominación coa que

Ferrol aspira ao seu recoñecemento como Patrimonio Mundial.

Neste contexto, o “Centro De Iniciativas Turísticas, Económicas E

Sociais De Ferrol” (CITES), unha organización de natureza asociativa

e sen ánimo de lucro, que impulsa iniciativas que promoven o turismo,

e melloran o benestar social e a calidade de vida tanto dos ferroláns

e ferrolanas como d@s visitantes, márcase como obxectivos difundir e

facilitar a comercialización do Camiño Inglés e converter Ferrol no

primeiro destino Ilustrado de España. Polo que impulsa, difunde o

coñecemento e capta o apoio local e do resto do mundo á

candidatura do Porto da Ilustración de Ferrol a Patrimonio da

Humanidade da UNESCO. 

Para acadar os anteriores obxectivos, CITES promove diferentes

actuación e iniciativas:

CONTEXTO

Título da iniciativa
ESPAZOS ILUSTRADOS DE

FERROL

Destinatarias/os
Visitantes e poboación local

Organización
Centro De Iniciativas Turísticas,

Económicas E Sociais De Ferrol

Obxectivos
Difundir e facilitar a comercialización do

Camiño Inglés e converter Ferrol no

primeiro destino Ilustrado de España

CADRO RESUMO

Lugar
Ferrol

No Camiño
Inglés

Máis información
https://www.citesferrol.gal/
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Recuperan o
estilo de vida
que, no século
XVIII, enchían
a súas rúas e
prazas

-Creación da Rede de Espazos Ilustrados de Ferrol. Esta rede está

formada por establecementos que recuperan o estilo de vida que, no

século XVIII, enchían a súas rúas e prazas, tanto sabores propios da

época (almorzo, viño, aperitivo, doces…) como con detalles ilustrados que

albergan no seu interior.

-Andainas ilustradas polo Camiño Inglés. Colectivos da cidade e da

contorna realizarán gratuitamente un percorrido que pasa polos tres

barrios principais do Ferrol do século XVIII: Ferrol Vello, A Madalena e

Esteiro. A Andaina consistirá nunha visita guiada e teatralizada, cunha

degustación ilustrada e un agasallo moi especial.

-Organización do I FestivalIlustrado Do Camiño Inglés.

Promoción de diferentes iniciativas (gastronómicas, culturais etc) cun

mesmo obxectivo

ASPECTOS CRAVE

Durante o I Festival Ilustrado do Camiño Inglés despregouse un amplo

programa de actividades:

Ao longo do roteiro de peregrinación houbo música, moda,

representacións de escenas cotiás, visitas guiadas, pasarrúas e outras

actividades. 

Contou tamén cunha visita guiada e teatralizada, que saiu do porto 

Ademáis o Cantón acolleu unha pasarela de moda da época e un

pasarrúasmusical con personaxes ilustrados. Pola noite sairon os

coquines, serenos ilustrados. 

Así mesmo, convocáronse dous concursos: Sabor a Ferrol, en espazos

gastronómicos ilustrados e amigos do Camiño Inglés, e outro de

fotografía sobre o festival.

Entrega de distincións a diversas persoas e entidades que se destacaron

na comunicación, divulgación e promoción dos valores culturais e

patrimoniais cos que conta a cidade.

RESULTADOS LOGRADOS
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4.10. TURISMO ESPELEOLOXÍA

Situado ao noroeste de España, o Xeoparque Mundial da UNESCO

Montañasdo Courel está poboado por comunidades galegas que

viven nunha rexión de pequenas aldeas e mosteiros cuxos orixes se

remontan á época medieval. O territorio do sitio está sucado por

vales profundos e canóns formados pola erosión. Na admirable

paisaxe das súas montañas pódense observar trazas de explotacións

mineiras, mostras manifestas da indisoluble relación entre o ser

humano e os recursos minerais proporcionados polos chans rochosos

paleozoicos da rexión, que forman unha barreira entre o interior da

Península Ibérica e a súa fachada atlántica. Nos séculos I e II de nosa

era, o Imperio Romano mantivo aquí decenas de explotacións

auríferas, debido á presenza de ouro primario paleozoico asociado a

diques de cuarzo e á súa posterior erosión e concentración en

depósitos neóxenos. Nalgunhas covas profundas das montañas hai

vestixios ben conservados da fauna e flora prehistóricas, así como

pinturas do PeríodoNeolítico.

A espeleoloxía en Galicia é unha excitante actividade que consiste en

penetrarse en covas naturais, sen ningún tipo de adaptación para o

uso turístico, coa única axuda dunha luz artificial eléctrica ou de

carburo. 

Penetrar nestas cavidades de calcarias carboníferas e percorrer as

súas galerías resulta unha actividade moi entretida e unha

experiencia que nunca esquecerás. 

CONTEXTO

Título da iniciativa
TURISMO ESPELEOLOXÍA

Destinatarias/os
Visitantes e poboación local

Organización
AventurasenGalicia.com

Obxectivos
Exploración de covas naturais, sen

ningún tipo de adaptación para o uso

turístico, coa única axuda dunha luz

artificial eléctrica ou de carburo, e

acompañados de guías especializados

CADRO RESUMO

Lugar
O Caurel (Lugo)

No Camiño
Francés

Máis información
https://www.aventurasengalicia.com/ave

nturas_en_galicia_actividades.php?

aventurasID=128

36

https://www.aventurasengalicia.com/aventuras_en_galicia_actividades.php?aventurasID=128


Impresionantes
formacións
xeolóxicas e
admirarás
bonitas
estalactitas e
estalagmitas,
formadas ao
longo de miles
de anos,

Descubrirás impresionantes formacións xeolóxicas e admirarás bonitas

estalactitas e estalagmitas, formadas ao longo de miles de anos, por

precipitación dos minerais contidos nas augas subterráneas que se

filtran, moi amodo, a través do teito da cova. 

En todo momento acompañaranche guías especializados.

DURACION

½ xornada (mañá ou tarde)

Tempo aprox. 3-4H (depende do ritmo, saltos que se repitan e dos

participantes)

HORARIOS

Inverno ( oct- abr):  10:30 H.

Verán ( maio- sept): 10:00 H e 15:00 H. Outros horarios consultar

REQUISITOS 

-Non ter claustrofobia

-Ter unha condición física que che permita camiñar polo monte durante

3-4 H para facer a actividade con seguridade e gozando dela

-A idade mínima son 12 anos sempre que veña acompañado de pais ou

titores legais

EQUIPAMENTO NECESARIO 

-Botas de montaña ou botas de goma que “suxeiten ben o pé”, unha

funda ou roupa vella

-Toalla e roupa de recambio

(*) O resto do material facilitarao a empresa (casco con iluminación)

ASPECTOS CRAVE

4 tipos de expedicións:

ESPELEOLOXÍA COVA ARCOIA. A SEARA. SERRA DO COUREL (LUGO)

GALICIA

É a mellor e máis grande cova horizontal de toda a serra e de Galicia.

Trátase dunha magnífica cova con lagos subterráneos, salas inmensas,

formacións de todo tipo, bóvedas, galerías, gateras, pasos de corda

É unha actividade que che non che deixará indiferente. Ideal para

iniciarse no mundo da espeleoloxía.

RESULTADOS LOGRADOS

37



ESPELEOLOXÍA COVA BURACA DÁS CHOIAS. A SEARA. SERRA DO COUREL (LUGO) GALICIA

É unha cova con impresionantes bóvedas e corredores alongados, conta con dous diferentes niveis de

desenvolvemento horizontal onde acabaremos visitando en cada uns deles 2 lagos incribles polas súas

augas transparentes e cristalinas.

ESPELEOLOXÍA COVA CORNATEL. SERRA ACIÑEIRA DÁ LASTRA. ENTRE OURENSE E LEÓN

Descobre o mundo subterráneo dunha das covas máis importantes de Galicia, unha das 2 covas que

temos máis rica en formacións, galerías incribles, gateras, lago subterráneo.

ESPELEOLOXIA COVA DOFOLÓN. CORUXO. VIGO (PONTEVEDRA) GALICIA

A novena cova granítica en lonxitude do mundo e a cuarta de Europa, atópase a tan só 15 min do

centro de Vigo. Esta travesía inclúe un río subterráneo que se mergulla 250 metros antes de ver a luz e

unha profundidade máxima de 34 metros.
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4.11. CAMPAMENTO EUREKA–
CAMPAMENTO CIENTÍFICO

Ciencia recreativa é o programa de Ciencia para nenos e mozos de

Osíxeno Lecer Educativo para Galicia. Nace polo gusto á ciencia do

persoal de Osíxeno Xestión, da necesidade de achegar o mundo

científico ás nenas dunha maneira divertida e educativa. Partindo do

feito en que ten que ser moi práctica, os participantes son os

protagonistas das actividades, fan, desfán, observan, xogan,

experimentan, pregúntanse, interpretan, conclúen.

Ciencia recreativa é un potente recurso didáctico, motivador, que

pretende ensinar ciencia a través de situacións e experiencias

suxestivas, atractivas e divertidas para os participantes.

Campamento Eureka é unha nova proposta do equipo de Ciencia

recreativa para períodos non lectivos. Un programa de ciencia

divertida para concellos, empresas, asociacións e entidades que

queren ofrecer unha actividade nova, lúdica e educativa.

Para nenos e nenas a partir de 6 anos, as actividades están

adaptadas segundo o seu ciclo educativo. Diferentes temáticas a

elixir, entre outras:

-CIENCIAS: Para descubrir os segredos da ciencia con divertidos

experimentos de física, mecánica, reaccións químicas, xogos cos

sentidos,... Aprenderán o método científico e a crear as súas propias

experiencias.

CONTEXTO

Título da iniciativa
CAMPAMENTO EUREKA–

CAMPAMENTO CIENTÍFICO

Destinatarias/os
Alumnado de primaria,

secundaria e bacharelato

Organización
Oxígeno Gestión

Obxectivos
Descubrir o mundo científico dun xeito

divertido

CADRO RESUMO

Lugar
Culleredo. Con posibilidade de

organización en calquera punto de Galicia

No Camiño
Inglés

Máis información
https://www.oxigenogestion.es/ind

ex.php/campamentos-de-

ciencia.html

www.cienciarecreativa.es
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Combinación
de ciencia +
diversión +
relevancia aos
participantes
das actividades
realizadas e que
todo sexa moi
práctico onde
eles fan e son os
protagonistas
da actividade

-MEDIO: Comprenderán como funciona a natureza e coidarana cos

talleres de reciclaxe, experimentos con enerxías alternativas, dinámicas

de role playing dos ecosistemas, excursións,...

-TECNOLOXÍA: Montarán os seus propios circuítos electrónicos,

experimentarán coa electricidade e con diferentes aparellos para

comprender como funcionan as cousas desde as máis sinxelas até a máis

complexas.

-ASTRONOMÍA: Para aprender de forma práctica con experimentos como

se formou o universo, saberán identificar os planetas e as estrelas.

Descubrirán a importancia que isto tivo na historia.

-NUTRICIÓN: Aprenderán xogando a importancia dunha dieta sa e

equilibrada. Descubrirán con experimentos os beneficios e prexuízos

dalgúns alimentos, converteremos a cociña nun laboratorio.

+ QUE CIENCIA

Xogos, gymkhanas, deportes, teatro, talleres, música, animación, festas,

saídas e excursións, ... todo tipo de actividades adicionais.

As ferramentas o xogo, as dinámicas de role-playing, os experimentos, a

teatralización, etc, algunhas destas ferramentas foron usadas até agora

noutros campos pero pouco usadas no ensino das ciencias e aquí é onde

o programa é innovador.

Non hai aprendizaxe máis significativa e motivante que aquel que

constrúe un mesmo, no Campamento Eureka dan as ferramentas, as

indicacións e os participantes constrúen a súa experiencia e

aprendizaxe.

Observar, analizar situacións cotiás para descubrir onde está a "ciencia"

nelas e aplicala aos grandes ou ás veces pequenos descubrimentos da

Ciencia.

O éxito da actividade é unha combinación de ciencia + diversión +

relevancia aos participantes das actividades realizadas e que todo sexa

moi práctico onde eles fan e son os protagonistas da actividade.

O nivel de satisfación até o momento foi moi alto.

ASPECTOS CRAVE
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Nos últimos anos realizaron diferentes semanas temáticas de ciencia en diferentes campamentos

organizados.

A participación acadada supera aos 500 participantes.

Ademais organizan diferentes talleres de ciencia para eventos privados e públicos para particulares e

empresas.

RESULTADOS LOGRADOS



TURISMO CIENTÍFICO OU DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

4.12. AVISTAMENTO DE AVES

Birding Galicia ( birding. gal) está especializada en circuítos de

observación de aves en Galicia e en diferentes áreas do noroeste de

España. Dirixida por Xabier Vázquez Pumariño, biólogo, ornitólogo e

consultor ambiental, publicou numerosos artigos e libros sobre aves,

principalmente de Galicia e León.

O noroeste de España é unha das zonas máis descoñecidas da

Península Ibérica. Lexendaria pola súa cultura, tradicións, gastronomía

e viños únicos, tamén é unha zona excelente para a observación de

aves e o sendeirismo. A súa variedade de paisaxes e vida silvestre

fano perfecto para visitar. En moi pouco tempo pódese chegar desde

un dos mellores puntos de Europa para a observación de aves mariñas

migratorias, o Cabo de Estaca de Bares, a algunhas das zonas

montañosas máis descoñecidas da Península Ibérica, ou gozar das

aves mariñas pelágicas a bordo do barco Chasula, ou viaxar a

profundas gargantas fluviais.

Birding. gal está involucrado en proxectos de conservación e en

causas conservacionistas hai anos. As súas actividades son

absolutamente respectuosas e éticas co medio ambiente. Non

realizan actividades que poidan comprometer a supervivencia e o

benestar das aves ou outra fauna salvaxe. Buscamos axudar ás

comunidades locais a través da observación de aves e o turismo da

natureza.

CONTEXTO

Título da iniciativa
AVISTAMENTO DE AVES

Destinatarias/os
Visitantes e poboación local

Organización
Quinta de San Amaro + birding.gal

Obxectivos
Quinta de San Amaro ofréceche

descubrir o mundo do Turismo

ornitolóxico na comarca do Salnés da

man do recoñecido biólogo, ornitólogo e

consultor ambiental, Xabier Vázquez

Pumariño.

CADRO RESUMO

Lugar
Meaño

No Camiño
Portugués da costa

Máis información
https://www.quintadesanamaro.co

m/es/avistamiento-de-aves-

turismo-ornitologico/

http://birding.gal/es
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https://www.aventurasengalicia.com/aventuras_en_galicia_actividades.php?aventurasID=128
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Descubrir o
mundo do
Turismo
ornitolóxico na
comarca do
Salnés

Unha das actividades de observación de aves máis sorprendentes de

Galicia é navegar en alta mar durante a migración postnupcial das aves

mariñas fronte á costa galega, principalmente de xullo a novembro.

Ofrecen viaxes singulares de observación de aves a bordo do Chasula,

un barco de pesca tradicional que se utiliza para actividades especiais

no mar. Pódense observar e fotografar miles de aves mariñas de varias

especies, algunhas delas pouco comúns, como a gaivota de Sabine ou ou

o paíño de Willson. Tamén é frecuente observar cetáceos como o golfiño

común ou o mular e, excepcionalmente, baleas de diferentes especies.

No inverno, realízanse viaxes dentro da ría de Arousa, onde se pode

observar miles de aves acuáticas invernantes, como gaivotas, anátidas,

garzas, limícolas, etc.

Para esta viaxe debe haber un número mínimo de persoas e realízase de

acordo coas condicións climáticas. O barco Chasula está situado no

porto do Grove, moi preto da Quinta de San Amaro.

O Hotel Quinta de San Amaro ofrece unha contorna rural pintoresca no

exuberante val de Meaño, na campiña virxe de Pontevedra.

Ofrécese unha excursión gratuíta a unha adega que produce o famoso

viño branco Albariño da rexión, cunha sesión de cata incluída.

Meaño está situado no lado dun val, con vistas espectaculares ao val de

Salnés, onde hai moitos viñedos que producen o famoso viño galego

Albariño.

Na zona pódense practicar moitas actividades e visitar lugares de

interese. O hotel está a pouca distancia en coche da costa, onde se

achan algunhas das mellores praias de augas cristalinas e area branca e

fina. Desde a cidade de Vigo sae un barco que chega ás illas Cíes, onde

hai un parque natural e unha praia elixida como unha das mellores do

mundo.

Quinta de San Amaro ofréceche descubrir o mundo do Turismo

ornitolóxico na comarca do Salnés da man do recoñecido biólogo,

ornitólogo e consultor ambiental, Xabier Vázquez Pumariño. Se es un

amante das aves e estás a planear unha viaxe á comarca do Salnés e/ou

a calquera recuncho de Galicia, contánche cales son os mellores lugares

para a observación ou avistamento de aves, e contemplalas no seu

hábitat natural.

Outro aspecto crave relevante é a sinerxia establecida entre un empresa

de hostalería de calidade cunha empresa especializada en ornitoloxía

para ofrecer un servizo conxunto.

ASPECTOS CRAVE
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Contan con 2 paquetes diferentes de turismo ornitolóxico:

Paquete de avistamento de aves de 4 ou 8 horas: Estancia de dúas noites nun cuarto dobre Superior

para dúas persoas con almorzo incluído, Visita a unha Adega de viño albariño con degustación e

Xornada de 4/8 horas con guía especializado en Avistamento de Aves de fala Español/Inglés na Ría de

Arousa.

Paquete de avistamento de aves en barco

RESULTADOS LOGRADOS
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A divulgación científica é unha apaixonante e dificultosa tarefa, que leva unha enorme

responsabilidade, xa que funcionan como canalizadora que busca brindar á poboación

en xeral e turistas as mellores achegas e os avances máis significativos nas parcelas do

coñecemento científico que cobre o proxecto.

Os proxectos de educación, turismo e divulgación científica, son un importante reto

para situar a Galicia no contexto do desenvolvemento e divulgación da ciencia e

tecnoloxía europea.

As boas prácticas definidas nesta guía, consistentes en actividades que promoven

reflexións, propostas ou experiencias en divulgación, educación e turismo científico e

na utilización didáctica, plural e innovadora dos medios de divulgación científica, nas

súas diferentes vertentes, niveis e contextos, garantirán unha maior reflexión na

capacidade de establecer lazos de comunicación cos distintos grupos de interese, xa

sexan visitantes ou pertencentes á comunidade local e aportarán beneficios sociais e

económicos para a comunidade local e beneficios para a protección e mantemento do

patrimonio cultural e natural local.

O presente Xacobeo, número 120 da súa historia, sen dúbida vai ser recordado por

como tivo que adaptarse ao impacto sufrido pola COVID 19 a nivel mundial. Dado que

no 2020 non puido celebrarse a causa da COVID, o Papa Francisco anunciou, tras a

apertura da Porta Santa que o Ano Santo 2021 prolongarase ata 2022.

Durante este tempo realizaranse celebracións e actividades nos diferentes Camiños de

Santiago, recuperando pouco a pouco a trasfega de peregrinos a pesar da COVID.

Esta situación post-pandémica xunto cun perfil de turista cada vez máis esixente cos

destinos turísticos, na procura de novas experiencias de calidade, afianzou a demanda

de produtos turísticos e actividades especializadas, dirixidas a grupos reducidos e

centradas en coñecer as bondades e características dun territorio, preferindo por ende

os destinos nacionais e/ou locais.

Neste senso O Camiño de Santiago conta cunha rede consolidade de institucións,

empresas e entidades sociais comprometidas coa difusión do coñecemento a través do

goce de actividades arredor das seguintes disciplinas: arqueoloxía, arquitectura

astronomía, botánica, ecoloxía, entomoloxía, espeleoloxía, etnografía e xeoloxía. No

presente catálogo aparece unha representación de iniciativas que difunden este tipo

de coñecementos.

5.
CONCLUSIÓNS
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Neste tipo de turismo de carácter científico é fundamental o establecemento de

sinerxias entre os profesionais do turismo, hostalería, etc con profesionais que son

expertos na súa área, o protagonista non só visita os lugares, senón que adquire

coñecemento. Desta forma, pode ver unha choiva de estrelas, participar nun

paseo botánico vendo máis que especies vexetais no seu camiño ou visitar un

museo, pero desde a perspectiva científica e coa garantía de profesionais moi

cualificados.

Galicia conta con inmellorables calidades para este turismo. Por unha banda, un

público interesado e formado, que participa da experiencia do Camiño. Doutra

banda, unha masa crítica de divulgadores comprometidos con sacar a ciencia

das súas contornas habituais e levala alí onde a sociedade a demande. Para

completar o trío, unhas infraestruturas, non só materiais, senón inmateriais, que

encadran a estes actores.

Trátase do mellor ceo de Europa, enclaves como o parque natural das Illas

Atlánticas, as diferentes reservas da biosfera, a rede natura 2000 e a rede natura

mariña. Localizacións todas con valor científico e turístico, desde o punto de vista

ambiental, astronómico, xeolóxico ou ornitolóxico.

Ademais, as posibilidades amplíanse nas cidades, onde xa se ofrecen paseos

científicos, como o roteiro histórico do éter e ocloroformo por Compostela.

Como conclusión, parécenos importante destacar os avances acadados e os

posibles próximos pasos a dar en relación a:

-Crear unha marca de calidade “Turismo Científico de Galicia”. Para iso foi

preciso deseñar e implantar un sistema de acreditación que garanta que as

actividades que se ofrezan baixo esta marca cumpran cos estándares

establecidos. Neste senso foi crave a iniciativa ObserverScienceTourism.com, a

primeira plataforma galega de destinos e servizos de Turismo Científico

certificados.

O seguinte paso deberia ser unha acreditación para os guías de turismo

científico, que garanta a competencia na área de coñecemento que se

interpreta, así como en recursos e habilidades de divulgación. Para iso

recoméndase avanzar na liña de formación-acreditación

Ver unha
choiva de
estrelas,
participar
nun paseo
botánico
vendo máis
que especies
vexetais no
seu camiño
ou visitar un
museo.
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-Xerar un portal web común que faga accesible a oferta de Turismo Científico de Galicia, e que á vez

se converta nunha central de reservas. Neste caso tamén é reseñable os esforzos de

ObserverScienceTourism.com.

-Continuar e avanzar co apoio e a complicidade das administracións públicas rexionais e provinciais,

que faciliten o desenvolvemento de empresas de Turismo Científico e que apoien a súa promoción.

Moitas das iniciativas presentadas neste catálogo contan coa axuda das diferentes deputacións de

Galicia así como da Xunta de Galicia.

Pola súa banda, este catálogo de iniciativas de divulgación e educación científica e turismo científico e

divulgativo pretende servir de impulso de iniciativas que faciliten a promoción do Turismo Científico

vinculado ao Camiño de Santiago e tamén servir de ferramenta de apoio aos axentes de

desenvolvemento local no seu traballo de asesoramento aos emprendedores/as dentro do sector

turístico.
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