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Quen somos? 
Outonía somos nós. Paula, Tania e Araceli, con nome e con
face e con moitas ideas para habitar o rural dende o
cooperativismo e tecendo comunidade.

Somos tres educadoras sociais con ampla formación e
experiencia en igualdade, educación emocional e
educación na natureza e ambiental.

Cremos firmemente nas potencialidades do xogo e na
aplicación dunha metodoloxía socioafectiva que parte da
propia vivencia para a aprendizaxe. 

Facemos proxectos coma se leva facendo na montaña toda
a vida: cociñados a lume paseniño, con coidado e mimo, e
valorando o proceso, non só os resultados… Recorda que
dende o individual atopamos o colectivo!



Cales son os nosos
piares de actuación?

Traballamos dende unha ética dos coidados.

Movémonos no estudo, coñecemento e transformación                  

constante cara pedagoxías alternativas. 

As nosas propostas non terían sentido sen unha mirada

transversal en chave de igualdade, e sen unha aposta

fonda pola reivindicación das diversidades.

Partimos de metodoloxías participativas nas que fuxir

do rol de "expertas" e construír o saber conxuntamente.

Situámonos dende unha perspectiva de

sustentabilidade na que, tanto o medio coma a vida, se

sitúe no centro.  

En todas as nosas actuacións hai cinco piares que sempre

están presentes:



A necesidade de 
frear a crise
ecosocial
Dende Outonía sentimos a Educación Ambiental coma un
eixo de traballo comunitario, dende o que incentivar á
reflexión, acción e á transformación. Incidindo na xeración
de novas relacións humanas co medio do que formamos
parte. 

Co horizonte posto nos Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible (ODS), e cun prazo cada vez menor para a súa
consecución, toca traballar dende o eido local.

Só se contruímos dun xeito comunitario as alternativas,
poderemos facer reais as metas.



 

Propostas para infantil
 



Traballamos dende o xogo e a xeración de espazos de
encontro para a infancia, con materiais de refugallo. Dende
os cales repensaremos a práctica cotiá. De xeito sinxelo,
práctico, en definitiva: vivencial. 

Vamos máis alá da reciclaxe, sementando o futuro
decrecentista. 

Escenarios de xogo simbólico
A nosa identidade e vinculación ao medio inmediato, comeza
a configurarse dende ben cativas/os. Na realidade rural, ás
veces é difícil visualizar o futuro sen referentes, sen escoitar
ás veciñas, sen saber como se facía noutro tempo... 

Afondaremos nas redes veciñais, no imaxinario da "aldea", co
fin de reproducir coidados: cara a natureza e cara a nosa
identidade.

A toma de conciencia ambiental, comeza no incremento de
relacións positivas co entorno do que formamos parte. Só a
través do contacto directo e experimentación co medio,
poderemos xerar un equilibrio e conciencia ambiental.

Este obradoiro radica en experimentar e transitar na
natureza. Mesturando a arte, a identidade, a pertenza e o
xogo.

Naturalmente naturais O oso caroso
Esta proposta traballa arredor do formato contacontos,
empregando o conto coma canle para fomentar o botrato
cara o medio e cara a realidade da que formamos parte. 

A través da experiencia grupal, a imaxinación e a
proxección de escenarios fictíceos (ou non tanto),
afondaremos na flora e fauna dos nosos comúns, así coma
as boas prácticas cara o medio.

Quen vive aí?



 

Propostas para primaria
 



Nos últimos tempos, xerouse un esforzo educativo por
afondar no incremento de toma de conciencia arredor das
tres R: Reducir, Reutilizar e Reciclar. 

Porén, comprendemos como ten lugar esta estratexia no
día a día? É suficiente? Neste encontro experimentaremos
máis alá das tres R, innovando, producindo, imaxinando
novos escenarios.

Máis alá de pa(RRR)ticipar Escaperoom ambiental
Preparamos un escenario na aula, no que a través da
discusión, a construción dun pesamento crítico, a
resolución de enigmas, etc as participantes sexan quen de
"fuxir" das crise ecosocial.

Serán quen de atopar a chave?

DioLAB Arte e natureza
Na liña de experimentar co medio natural co fin de acadar
vivencias positivas dentro deste, nace esta proposta. 

Reflexionaremos a través da práctica, rompendo os
sistemas tradicionais de xogo. Así como avogaremos pola
construción de aprendizaxes significativas, mediante a
propia vivencia, tanto de xeito individual coma colectivo.

Centrarémonos na experimentación con elementos
naturais da contorna. Favorecendo a vinculación con estes,
así coma tamén a familiarización co entorno natural
inminente.

Xestaremos un laboratorio medioambiental, onde a
creatividade sexa o fío que una os contidos, coa creación e
análise de diferentes dioramas.



 

Obradoiros para secundaria
 



Cando falamos de "boas prácticas" arredor da educación
ambiental, a reciclaxe tórnase protagonista. Mais, é tan útil
como cremos? 

Neste encontro, traballaremos mediante dinámicas lúdicas
e participativas a procura de información de xeito
autónomo, o debate e a exposición colectiva.

Chega só coa reciclaxe? De onde ven o que
consumimos?
Cales son as industrias máis contaminantes? Que provoca o
noso consumo? De onde proceden os bens que habitan o
noso fogar?
Empregaremos o xogo e a construción colectiva para afondar
na raigaña da cuestión: as alternativas de consumo.  

Que sinto cando camiño acompañada por espazos
próximos? Algunha vez observei a natureza que hai ao meu
arredor? Sei que paxaro é o que está a cantar?

Mediante un pequeno roteiro interpretativo, afondaremos
nas potencialidades do medio natural. Fiando o sentido de
pertenza e tan necesario coidado ao medio natural.

Compartir a natureza Sen filtros... 
Extracción mineral, obsolescencia programada,
consumismo, "modernidade", desvinculación co entorno, a
falta de reflexión sobre a realidade doutras latitudes... 

Nesta ocasión a tecnoloxía será a protagonista. Como se
constrúe? De onde procede o meu portátil? De que está
feito? Pago un prezo real pola tecnoloxía que consumo?

Obradoiro fóra de aula



Propostas para a Educación Ambiental
comunitaria



Arte, natureza e emocións: unha proposta para compartir en
familia. 
Nesta actividade propoñemos a participación en familia. Cada día é unha oportunidade de experimentar coa natureza, máis para
nós que vivimos en entornos rurais. Ás veces as présas e os ritmos vitais non nos permiten parar, desvinculándonos do
verdadeiramente importante: que é desfrutar coas nosas pequenas e pequenos! 

Dende Outonía apostamos por crear experiencias e oportunidades para (re)descubrir a natureza a través da metodoloxía do
aprendizaxe fluído. 

"Arte, natureza e emocións" convídanos a vivir a natureza a través do xogo creando unha experiencia, que tanto para as crianzas
coma para as familias, será significativa porque é compartida. 

Esta actividade está pensada para desenvolverse
ao longo dunha mañá da fin de semana.

O lugar para desenvolver esta actividade será
pactado coa entidade interesada.



Roteiros experienciais: unha posta en valor do medio natural
Neste encontro sairemos á natureza a desfrutar e coñecer o noso entorno inmediato. Realizando unha xornada de aprendizaxe
colectiva e comunitaria que se nutra da experimentación fluída no seo da natureza.

Permitinme algunha vez fechar os ollos e escoitar o son dos paxaros? Sei a que ulen as pedras? Experimentei movéndome
libremente sen premisas nun espazo? Observei de preto aquilo que piso cos pés? 

Dende Outonía avogamos pola práctica sinxela, vivencial e vencellada ao día a día. Á posta en valor do espazo que habitamos, que
nos axude a conectar coa nosa raíz ao tempo que gañamos sabedoría ao vivir de xeito positivo as saídas ao monte. E, aínda máis,
se estes encontros son entre a veciñanza. 

Esta actividade está pensada para desenvolverse
ao longo dunha mañá da fin de semana.

O lugar para desenvolver esta actividade será
pactado coa entidade interesada.



Coñecémonos?

Escríbenos a través de: 

info@outoniacoop.gal
Ou chama a calquera destas liñas:

622 83 42 18
622 83 41 64
622 83 42 50

Visita a nosa web e coñece máis sobre este proxecto:

https://outoniacoop.gal/

Estaremos encantadas de resolver as túas dúbidas e

inquedanzas!


