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Adéntrate na maxia 
do

Pazo Faramello
Actividades para soñar, xogar,

 aprender e disfrutar.

O Porqué do proxecto

medioambiente

Un Proxecto Educativo Solidario Contacto
No Pazo de Faramello está situado un xardín de 
uso público que conmemora ás vítimas do acci-
dente do Alvia no 2013. O Xardín do Recordo é 
un lugar para a lembranza.
A creación deste lugar de encontro é un proxecto 
completamente altruista impulsado polo mesmo 
propietario do Pazo. Onde hai unha árbore do 
amor por cada unha das vítimas. 

Co afán de poñer o noso graniño de area neste 
proxecto, a Asociación Alados Medioambiente 
desenvolvemos un Programa educativo no entor-
no natural do Pazo que  ten por fin axudar no 
mantemento, mellora e ampliación deste Xardín 
empregando parte dos fondos obtidos no desen-
volvemento  das nosas actividades educativas. 

Infantil - Primaria - Secundaria



Temática das Visitas
A maxia do Pazo do Faramello en cada visita 

Nós non buscamos só dar a coñecer os importantes 
elementos culturaris, históricos e naturais do Pazo 
sinon que tamén queremos que os nenos teñan unha 
experiencia vivencial, na que prime a maxia da 
exploración e o descubrimento.

Por iso, tódalas actividades que desenvolvemos 
están relacionadas con:
- A creatividade e imaxinación ao aire libre.
- O xogo na natureza.
- A experimentación a través dos sentidos como 
método de descubrimento dos diversos contidos.

A modo de resumo algunhas actividades que fare-
mos nas visitas ao Pazo, adaptadas segundo tramo 
de idade, serán: contacontos ao aire libre, sendeiris-
mo teatralizado, obradoiros (fabricación de papel 
reciclado, construcción de caixas-niño, refuxios para 
morcegos, etc) actividades artísticas na natureza 
(debuxo e pintura con elementos naturais, poemas 
no bosque dos contos, etc), diversos xogos e Ximka-
na  no bosque e exploración da natureza (busca de 
macroinvertebrados acuaticos no río, rastrexamento 
de animais, árbores e prantas, etc).

E ao final de cada visita os nenos prantarán unha 
árbore no xardín do recordo!

  

Natureza

Literaria

Histórica
 A cantidade de referencias históricas presentes 
no Pazo fará que os nenos viaxen a través do 
tempo na súa visita!:   Camiño tradicional de 
Santiago, Castro celta da Raíña Lupa,  Primeira 
Real Fábrica  de Papel de Galicia, etc.

Actividades

O Pazo ten multitude de referencias literarias 
dalgúns dos máis ilustres escritores galegos 
como: Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, 
Camilo José Cela, etc.  A través da visita ao 
entorno natural do Pazo faremos unha achega 
literaria a estes importantes autores da nosa 
cultura.

O incrible entorno natural do Pazo nos permite 
gozar dunha natureza máxica: carballeiras 
centenarias, corredoiras de pedra á beira do 
río, pontes, antigos muiños industriais, xardíns  
franceses de S. XIX, bosque de ribera, entorno 
do Castro Lupario, etc. 

Como é cada 
visita

EXCURSIÓNS DE 1 DÍA: 
Medio xornada (4 h) ou xornada completa 

(6-8 h)

CONVIVENCIAS
Aloxamento no Albergue do Faramello “A 

Calabaza do Peregrino”

CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN
Grupo mínimo de 20 participantes

Como norma xeral os profesores acom-
pañarán toda actividade.

Tarifas
Media xornada: 7 euros/rapaz
Xornada completa: 12 euros/rapaz
Convivencias: Baixo orzamento.
INCLÚE: Educadores+material+seguro
Si queredes podemos xestionar tamén 
o servizo de transporte e a comida.

Parte do ingreso desta Tarifa  está 
destinada a manter e mellorar o 

Xardín do Recordo.


