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Introducción
ASEFOGA, co finanzamento da Deputación de

Pontevedra, pon en marcha o proxecto “O bosque, un

almacén de recursos” mediante o cal se pretende

sensibilizar e concienciar ao estudantado dos

beneficios que nos aporta a conservación dos bosques

e as materias primas quen os proporcionan.



Obxectivos do proxecto 
Obxectivo xeral:

• Comunicar, sensibilizar e concienciar ao estudantado dos beneficios que nos

aporta a conservación dos bosques e as materias primas que nos

proporcionan.

Obxectivos específicos:

• Fomentar que nenas e nenos valoren os produtos forestais e coñecer a

incidencia que teñen os bosques na sociedade.

• Crear conciencia de respecto e responsabilidade cara o mantemento e

coidado dos bosques.

• Valorar os produtos forestais como produtos naturais e renovables.



A quen vai dirixido este manual?

O manual do docente “O bosque, un almacén de recursos”, vai

dirixido a profesores de 3º e 4º de primaria que desexen sensibilizar

aos seus alumnos na importancia dos bosques e os seus recursos.

Este manual conta con recursos didácticos e amplas posibilidades

para o seu desenvolvemento polo que tamén poderá ser usado

noutros cursos de primaria.



Obxectivos deste manual

A través do presente manual pretenderse ofrecer aos

profesores unha guía didáctica que lles facilite o

desenvolvemento en aula do obradoiro.

De forma didáctica e atractiva, preténdese acercar aos nenos a

importancia e as vantaxes que presentan hoxe en día os

bosques e os seus recursos.



Boas, chámome TRONQUI 
e imos ver a importancia 
que teñen os BOSQUES e 
os recursos que podemos 

obter deles



Se queres ver os contidos completos do manual,

chámanos ao 981 530 500 ou envíanos un e-mail

a proxectos@asefoga.org. Enviarémosche toda a

información e documentación relativa ao

proxecto.

Infórmate

mailto:proxectos@asefoga.org

