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Ficha Didáctica PARQUE FORESTAL BEADE
DESTINATARIOS DA VISITA
1º e 2º de Ed. Primaria

OBXECTIVOS
• Tomar contacto coa natureza e estudar as variacións dependendo da época do ano.
• Realizar actividades no medio natural, respectando e favorecendo a conservación do
mesmo.
• Tomar contacto cos parques forestais e cos bosques a través do exercicio físico practicando actividades lúdicas relacionadas coa natureza (sendeirismo, xogos de orientación,…)
• Fomentar o uso sostible dos espazos naturais da cidade.

PREPARAMOS A VISITA
Enlaces de interese que axudarán a preparar a visita:
• http://hoxe.vigo.org/pdf/medioambiente/agenda/decalogo.pdf
• http://hoxe.vigo.org/pdf/medioambiente/parquesforestais.pdf

DESCRICIÓN DO ESPAZO
Esta saída está pensada para que o alumnado tome contacto coa natureza ao mesmo tempo
que goza dun entorno lúdico próximo á cidade de Vigo, o Parque Forestal de Beade. Unha vez
alí poden desenvolverse diferentes xogos e actividades que permitan o achegamento ao medio
natural.
En Vigo contamos con 12 parques forestais situados na zona mais rural e montañosa do
Concello, ocupando uns 705.460 m2. Os 12 parques son: Coruxo, San Andrés de Comesaña,
Zamáns, Bembrive, Bandeira-Cabral, Saiáns, Monte Alba-Cepudo, Teis-A Madroa, VixiadorCandeán, Monte dos Pozos-Valadares, San Miguel de Oia e Beade
O Parque Forestal de Beade ofrece condicións inmellorables para esta actividade. Ten espazos reservados para xantar, auga potable, zona de espallamento con sombras, área de xogos
infantil, campo de fútbol,… ademais dunha representación importante de árbores propios da
nosa área.

GUIÓN DA VISITA
Antes de saír da aula introduciremos o tema da visita explicando que imos pasar unha xornada
na natureza e estableceremos un diálogo cos alumnos e alumnas: ¿Que é a natureza para vós?
¿Que credes que hai na natureza? Que pensades que nos imos encontrar?  É importante coidar
os bosques? Por que? Podemos facer algo para coidalos?
Imos visitar un espazo natural, pero que está modificado polo home, non o imos atopar en estado salvaxe. É o Parque Forestal de Beade. Os parques forestais son lugares de ocio situados
nos montes que rodean a cidade.  Coñecedes algún parque fóra da cidade? Cal? Normalmente
facedes excursións á natureza coas vosas familias? Que actividades facedes alí?
O parque que imos visitar hoxe é dos veciños e veciñas de Beade. Eles son os seus donos pero
permiten que todas as persoas que queiran se acheguen e gocen deste lugar. Coa axuda dos
traballadores do Concello de Vigo mantéñeno limpo, coidado e protexido de incendios para
que o poidamos usar durante moitos anos.
Para disfrutar do parque so temos que cumprir unha condición: temos que coidalo e axudar a
protexelo. Para isto existen unhas normas que debemos seguir. Nada máis chegar ao aparcamento do parque xa nos topamos cun panel no que vemos sinais de prohibido:

Neste caso fala dun dos inimigos máis
importantes do bosque. Fixádevos no panel
a ver se adiviñades cal é. Que podemos
interpretar vendo este panel? Cando nun
sinal vemos un círculo vermello atravesado
por unha liña vermella lembrade que nos
indica que algo está prohibido.
O lume é o principal inimigo dos bosques.
Cando estamos nun espazo natural temos
que ter moito coidado e evitar que se produza un incendio, xa que o lume desfaría
por completo o lugar.
* No panel dá indicacións sobre as prohibicións dependendo do IRDI (Índice de risco
diario de incendio forestal) que se publica
cada día na páxina da Consellería de medio
rural e do mar da Xunta de Galicia.  Nel
establécese se o índice de risco é baixo (1),
moderado (2), alto (3), moi alto (4) e extremo (5). Un dos factores que se valora para
establecer este índice son as condicións
meteorolóxicas.
Agora que xa coñecemos as normas do parque, imos entrar nel pero dun xeito especial, facendo un xogo:

O CAMIÑO SILENCIOSO
Crearemos un clima adecuado para comezar a andar dun xeito“diferente”. Temos
que camiñar da maneira máis silenciosa posible, conectando coa natureza a través
do oído e da vista. A idea e intentar non facer ruído nin coas nosas pisadas, para
poder escoitar todo o que sucede ao redor. Como non podemos falar, se queremos
avisarlle de algo a algún compañeiro temos que facelo mediante xestos. Se estamos en outono podemos levalos polas zonas onde están as follas caídas, para que
observen o ruído que se fai ao pisalas. Con esta experiencia os nenos e nenas tomarán consciencia de que están nun espazo diferente. Pódense introducir temas coma
a contaminación acústica e falar de cómo o noso ruído afecta aos demais seres
vivos que alí habitan. Cando estamos en silencio parece que podemos ver con máis
claridade, por que? Veriamos as mesmas cousas se tiveramos baixado o camiño
facendo ruído e falando?

Abrimos os ollos e seguimos baixando polo camiño principal, sen deixar de observar ao noso
arredor. O primeiro que vemos son moitas plantas, unhas moi pequenas e outras enormes
coma as árbores. As plantas son seres vivos coma nós e coma os animais, pero teñen a característica de que non se poden mover. Precisan de auga, aire e luz do sol para vivir. O alimento
cólleno da terra, a través das raíces que están enterradas. Trátase da parte que non podemos
ver das plantas. A raíz medra cara abaixo e ademais de servir para que a planta se alimente,
axuda a que esta se agarre ben ao chan.
Ademais de raíz, teñen talo e follas. Se observamos o talo podemos saber moitas cousas da
planta. Se é moi grande e leñoso estamos diante dunha árbore. Ao talo das árbores chamámoslle tronco, que normalmente medra moi de vagar. Cando unha árbore é tan grande coma
algunhas das que vedes aquí é que é moi maior. Do tronco saen as pólas e destas as follas.

As herbas teñen o talo brando e flexible, crecen moi rápido e viven só meses.
Algunhas plantas teñen flores e destas saen os froitos. Dentro destes están as sementes. Cando comemos unha mazá, unha cereixa, un pexego,... dentro atopámonos coas carabuñas e
pebidas. Cando os froitos maduran, as sementes caen ao chan. Coa temperatura e humidades
adecuadas, as sementes xerminan e delas nacen unha nova planta. * Recomendamos que na
aula se faga unha experiencia previamente de xerminado de sementes

Antes de chegar á zona da cafetería do parque, faremos unha parada que nos axude a observar
as follas das plantas. Sentarémonos en círculo para facer un xogo. Propoñemos dúas opcións a
partir das que se poden introducir variantes segundo as necesidades do grupo:
A MIÑA FOLLA É ESPECIAL
Material: Follas de diferentes especies.
Pode xogarse de xeito individual ou por parellas. Os participantes poden axudarlle
ao profesor/a a recoller follas antes de sentarse e despois será este o encargado de
repartir unha a cada neno/a ou parella intentando que non se repita a especie, e
no caso de que se repita, que sexan o máis diferentes posible.
Cada participante ou equipo terá un tempo determinado para inspeccionar ben a
súa folla. Que forma ten? Como son os bordes? É rugosa? De que cor é? Ten nervios? É importante fixarse tamén no seu cheiro, imperfeccións... Unha vez feito
isto, pásase a folla aos compañeiros da dereita, repetíndose a acción coa folla que
nos chegue. Isto farase tantas veces como considere o profesor/a. Ao final, xúntanse todas e vanse sacando unha por unha. Cada un ten que recoñecer cal era a
súa folla orixinal. Podemos terminar axudando ás follas a cumprir co seu destino,
volver ao chan para servir de alimento a outras plantas e animais, rompéndoas
e enterrándoas. Aproveitaremos para falar sobre o papel que teñen as follas das
plantas na natureza, por que varían as formas (por exemplo as do piñeiro, que
son como agullas...), por que caen das árbores,…

IMOS VER COAS MANS
Material: Follas de árbores recollidas no entorno, unha por participante, poden ser todas iguais. Papel, lapis e soporte para apoiarse. Pode usarse un caderno pequeno que terá a función de caderno de campo.
Sentámonos en círculo e pedímoslle que pechen os ollos e que non os abran ata que
se indique. Sería conveniente levar un pano para tapar os ollos de cada alumno/a.
Repártese unha folla a cada un e pídeselle que a observe valéndose do tacto. Que
forma ten? Como son os bordes? É rugosa? Como son os nervios? Cantos máis datos consigan con so tocar mellor. O profesor/a recolleraas e colocaraas detrás do
alumno/a sen que este o saiba. Xa se poden abrir os ollos. Agora deben pintar no
caderno a súa folla, tal e como cren que é. Cando rematen o debuxo, poden coller
a folla e comparar a que debuxaron coa orixinal. Agora poden volver a pintala
pero véndoa e intentando facer un debuxo con detalle. Unha vez terminado podemos falar de que folla é e explicar a súa procedencia.

Este é bó momento para recoller coa axuda dos alumnos follas, froitos, flores,… para logo
seguir traballando na aula. Para isto é recomendable levar unha cesta onde colocalas de xeito
que non se deterioren. Dependendo da estación na que fagamos a visita atoparemos o parque
de distinto xeito, con follas no chan, con máis flores, máis seco,… aproveitaremos para falar
das estacións do ano. Coas follas recollidas e xa na aula poderemos traballar experimentando
e facendo diferentes traballos manuais.

Permanecemos sentados e falamos agora de todo o que pode facer o ser humano para coidar
os bosques. Que pensades que podemos facer? É importante mantelos limpos? Pódense cortar
as árbores?
É moi importante que manteñamos limpos os nosos bosques xa que o lixo contamina a terra e faille dano ás plantas e animais que viven nela. Cando imos ao bosque de excursión co
colexio ou coas nosas familias e amigos, debemos levar sempre unha bolsa para o lixo e logo
debemos depositala nos contedores apropiados. Para poder ter bosques sans e fortes coma
este, e asegurar o seu crecemento e supervivencia ás veces é preciso cortar algunha árbore.
Pero isto deben facelo persoas expertas que aseguren que só se corten as árbores necesarias
para que o bosque se manteña perfecto, as que poidan estar enfermas, as que estean secas, as
que estean nun lugar que prexudica a outras,…

Ás veces, córtanse as árbores para aproveitar a súa madeira para facer mobles, leña para o
lume,... Nese caso débense talar só as adultas e no seu lugar plantar árbores novas. Facendo
iso o bosque existirá sempre san e forte. Ao cortar e replantar, estamos a rexenerar o bosque,
reducindo o risco de pragas, enfermidades e incendios.
Nalgunhas zonas do planeta aprovéitase a madeira para fabricar papel. Para iso plántanse
árbores especiais, que medran moi rápido. Así é todo, para evitar que teñamos que talar tantas
árbores para fabricar o papel dos nosos cadernos, reciclamos o papel xa usado e dámoslle
unha nova vida. Cando queiramos tirar un papel ou cartón usado debemos facelo no contedor
azul. Os servizos municipais recollen o papel e lévano a unha fábrica onde se limpa, clasifica
e se fabrica unha pasta da que podemos volver a sacar papel.  Desta forma o residuo do colector azul convértese en materia prima para a industria papeleira, que o recicla en novos xornais,
caixas, libros, etc.

Levantámonos e seguimos baixando cara a zona de xogos infantil. No percorrido falaremos da
importancia que teñen os bosques para o planeta e para os seres vivos que vivimos nel. Unha
das cousas máis importantes que nos dan as árbores e plantas e o  osíxeno que respiramos e  
que precisamos para vivir. Se conservamos os nosos bosques, sempre teremos osíxeno. Os
nosos bosques tamén son importantes porque neles  viven moitos animais que teñen alí o seu
espazo: esquíos, ourizos cachos, ratos, raposos, paxaros, insectos,… Ademais,  dos bosques
sacamos moitos produtos importantes para a nosa vida: madeira, castañas, noces, landras,
cereixas, cogomelos, follas para estrar as cortes dos animais das granxas, … Nos bosques tamén pasamos moitos momentos de lecer, permítennos disfrutar dun día ao aire libre, camiñar,
xogar,…
Seguimos o camiño e xusto debaixo da cafetería do Parque forestal vemos unhas gaiolas
enormes nas que podemos observar diferentes aves: pombas, rulas, faisáns, pavos,…  o que
nos serve para introducir o tema dos animais, falando de características sinxelas que os diferencian a uns doutros. Os animais son seres vivos que coma nós se desprazan, aínda que o fan
de diferentes maneiras. Os paxaros e moitos insectos poden voar, os peixes móvense nadando
e os mamíferos andan e corren. Algúns réptiles coma as serpes móvense arrastrándose, igual
que as miñocas e vermes. Os animais mamíferos teñen pelo, nacen do ventre da súa nai e
maman mentres son pequenos. As aves teñen pico, ás e plumas, e nacen de ovos. Os réptiles
teñen escamas, andan e reptan, e tamén nacen de ovos.

Chamámoslle animais domésticos aos que viven na casa e fannos compañía, ás mascotas
coma os cans e gatos. Ter unha mascota significa aceptar un compromiso de coidalo. Debemos alimentala, educala, paseala, querela e respectala. Aos animais de granxa tamén os coidamos, dándolles alimentos e coidados. Estes proporciónannos alimentos coma os ovos que nos
dan as galiñas ou o leite que nos dan as vacas. Nos bosques atopamos animais salvaxes, que
viven libremente e buscan alimento no propio entorno. Se nos fixamos ben, poderemos escoitar paxaros ou ver algún insecto ou verme entre as follas do chan. É máis difícil ver animais
mamíferos coma o raposo ou os esquíos xa que estes están alerta e escapan con só escoitar
as nosas pisadas, pero se abrimos ben os ollos e somos silenciosos podemos chegar a oílos.
Outra cousa que nos axuda a saber se hai animais na zona son os rastros que estes deixan.
Podemos atopar restos de pelo ou plumas, restos de excrementos, pegadas, restos da súa comida…

QUE ANIMAL SON?
Material: Fichas co nome, debuxo ou foto de diversos seres vivos e imperdibles.
Distribúense aos nenos e nenas nun círculo e un voluntario/a sae ao centro. Alí
colócaselle nas costas a ficha dun animal. Este dá unha volta sobre si mesmo para
que todos, menos el, miren a tarxeta e saiban que animal é. Comeza a facer preguntas para adiviñar quen é, e os demais so poden responder: si, non, quizais, ás
veces. Unha vez acertou, sae outra persoa ao centro.
Variante 1: repártese unha ficha cun debuxo dun animal a cada rapaz, sen que os demais
as vexan. Sae o primeiro rapaz ao centro do círculo e ten que facer que adiviñen cal é o
seu animal usando xestos e imitando os seus sons e comportamentos. O primeiro rapaz que
adiviñe pasa ao centro.
Variante 2: Colócaselle a cada participante unha ficha dun animal nas costas, sen que
saiban cal lles tocou. Todos deben adiviñar que animal lles tocou conversando cos compañeiros/as. Durante un tempo determinado, vaise andando e preguntando cousas aos compañeiros sobre as súas características, e á vez respondendo as preguntas que nos fagan.
Despois sentan todos/as e por quenda cada un sae e expón que animal cre que é e por que.

Tras esta actividade dirixímonos ao mirador que hai ao final do percorrido. Desde alí tratarase
de identificar algúns puntos importantes da cidade, sempre dependendo da idade dos alumnos:
as Illas Cíes, O monte do Castro, Cangas e Moaña,…  Pódese falar do concepto da cidade en
contraposición coa vida no rural, das dimensións da cidade de Vigo, da ría,…

