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MÉRCORES 15 DE XANEIRO

MÉRCORES 29 DE XANEIRO

MÉRCORES 12 DE FEBREIRO

SÁBADO 1 DE MARZO

MÉRCORES 12 DE MARZO

MÉRCORES 26 DE MARZO

SÁBADO 12 DE ABRIL

VENRES 30 DE ABRIL

SÁBADO 10 DE MAIO

SÁBADO 18 DE XANEIRO

SÁBADO 1 DE FEBREIRO

SÁBADO 15 DE FEBREIRO

SÁBADO 1 DE MARZO

SÁBADO 15 DE MARZO

SÁBADO 29 DE MARZO

SÁBADO 12 DE ABRIL

SÁBADO 3 DE MAIO

SÁBADO 10 DE MAIO

bagora@coruna.es binfantil@coruna.es

CALENDARIO ACTIVIDADES  
TEMPORADA  2014

SESIÓN 1_ aCCIonando mentes

SESIÓN 2_ aCCIón de campo

SESIÓN 3_ preparados para a aCCIón I

SESIÓN 4_ aCCIón conxunta I

SESIÓN 5_ aCCIón 2.0

SESIÓN 6_ preparados para a aCCIón II

SESIÓN 7_ aCCIón conxunta II

SESIÓN 8_ aCCIón DCR

SESIÓN 9_ aCCIón na rúa

Nas bibliotecas Ágora e Fórum Metropolitano todas as sesións serán ás 18.30 h. e na biblioteca Infantil 
e Xuvenil ás 17.30 h. Todas as saídas terán un horario especial, que comunicaremos con antelación.

XOVES 16 DE XANEIRO

XOVES 30 DE XANEIRO

XOVES 13 DE FEBREIRO

SÁBADO 1 DE MARZO

XOVES 13 DE MARZO

XOVES 27 DE MARZO

SÁBADO 12 DE ABRIL

XOVES 8 DE MAIO

SÁBADO 10 DE MAIO

BIBLIOTECA  
ÁGORA

bforum@coruna.es

BIBLIOTECA FORUM 
METROPOLITANO

BIBLIOTECA  
INFANTIL E XUVENIL

2014
aCCIón  
ambiental

2014
aCCIón  
ambiental



Se tes entre 9 e 13 anos e ganas de pasalo ben, podes ser o/a investigador/a 
ideal para nos acompañar nas trepidantes aventuras e misións que 
desenvolveremos no CCI (Club de Ciencia e Investigación) Solicita 
información na Biblioteca Municipal Ágora, Fórum e Infantil e Xuvenil.  

Corre, que o tempo pasa!

1. aCCIonando mentes 
Tras meses sen vernos, sen colaborar, e coa chegada das obrigas e da rutina...,  
é hora de darlles un aire a esas cabezas e comezar a formular as nosas estratexias 
para este novo ano CCIs! Vide coñecer por onde se vai mover o CCI no 2014!

2. aCCIón de campo
Non hai acción sen ferramenta, non hai CCI sen aCCIóns. E, para este ano, 
necesitaremos elaborar a nosa principal ferramenta estratéxica; que é? Nesta 
segunda sesión, poderedes descubrilo...

3. preparados para a aCCIón I
O Grupo Naturalista Hábitat vainos guiar nesta sesión para amañar estratexias 
que nos axuden na nosa primeira aCCIón perpetrada en grupo. Xa sabedes, unión 
de forzas asegura mellores resultados!

4. aCCIón conxunta I
Ata o de agora, foron moitas as palabras, non si? Pois é hora de pasar á aCCIón 
e ver sobre o terreo todas as cousas que están na nosa man para facer de nós 
naturalistas de rigor. Cecebre servirá de terreo para a nosa primeira aventura 
naturalista...

5. aCCIón 2.0
Webs, apps, blogs, wikies... ferramentas tecnolóxicas para nos facilitar a nosa 
intención naturalista. Que non sabes de que vai isto? Espera e verás a de posibilidades 
que as novas propostas tecnolóxicas ofrecen para facilitar as nosas aCCIóns!

6. preparados para a aCCIón II
Cada saída conxunta supón un reto de suma de esforzos para todos nós. A xente 
do Grupo Hábitat axudaranos, de novo, a preparar unha saída que nos fará 
desfrutar co que levamos descuberto tras 6 sesións!

7. aCCIón conxunta II
A estas alturas, xa seremos (case) expertos e expertas naturalistas, que mellor 
momento para coller as cousas e saír ao exterior compartir coñecementos, 
experiencias e descubertas co resto dos CCIs?!

         8. aCCIón DCR
        Achégase o punto final do CCI 2014, é hora de preparar a nosa aCCIón                  
              máis pública e amosar o que está na nosa man para coñecer, respectar 
                  e coidar o medio que nos rodea. O Día da Ciencia na Rúa chámanos!

                  9. aCCIón na rúa
                 Outro ano máis, o DCR vai sacar a Biblioteca da biblioteca e, entre 
                          todos, amosaremos o que de aCCIón ambiental sabemos tras catro 
                           meses de afondamento no tema. 


