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NaturArt é un proxecto completo de educación ambiental que inclúe agricultura 

ecolóxica, rutas, obradoiros, educación infantil e formación, entre outros. Na 

súa vertente formativa, este proxecto ofrece por exemplo un curso que, baixo o 

título de “Balcón Comestible - Despensa Viva”, dá aos seus alumnos as 

ferramentas e coñecementos necesarios para crear e organizar o seu propio 

horto urbán nun balcón. 

 

 

 

Proyecto NATURART nace coa ilusión dun grupo de amigos persuadidos pola 

idea de que o coñecemento da Natureza pode realizarse dunha maneira 

entretida, solidaria e interdisciplinaria. 

Desenvolvemos as nosas actividades SOBRE, EN e PARA o medio. No 

convencemento de que a TERRA ESTÁ NAS NOSAS MANS, propoñemos a 

formación e a familiarización co medio natural promovendo unha aprendizaxe 

innovadora como resposta á crise ambiental. 

As nosas propostas e programacións realizámolas de maneira personalizada, 

segundo as características e intereses do grupo co que imos traballar. 
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Desprazámonos a calquera lugar para ensinarvos a realizar calquera das nosas 

habilidades. As programacións poden facerse exclusivamente a base de 

obradoiros ou, en combinación coas rutas, actividades ambientais e/ou 

agrícolas. A adaptación destes, farase a calquera grupo e a calquera idade. 

Dentro dos nosos OBXECTIVOS mediante a realización de talleres (tanto 

tradicionais coma ambientais), están: 

 O desenvolvemento creativo e o fomento de valores (lúdicos e 

ocupacionais). 

 O traballo en equipo, valorando as vantaxes da cooperación. 

 O redescubrimento do noso patrimonio (cultural, ambiental...) 

 

Ofrecémosvos unha ampla gama de obradoiros para que poidades elixir a mellor 

opción dentro dos vosos intereses, entre eles: 

 

OBRADOIROS TRADICIONAIS 

 Obradoiro do pan 

 Obradoiro do queixo 

 Cestaría 

 Teares 

 Transformación de produtos agropecuarios (conservas) 

 Fabricación de xabón 

OBRADOIROS AMBIENTAIS 

 Papel reciclado 

 Caixas-niño 

 Móbiles con elementos naturais 

 Ungüentos 

 Cometas 
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AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Defendemos os sistemas globais de xestión da produción, que incrementa e 

realza a saúde dos agrosistemas, incluídos a diversidade biolóxica, os ciclos 

biolóxicos e a actividade biolóxica do solo. Contamos con produtores que dende 

o ano 1990 realizan as súas actividades cun estrito respecto ao medio, 

empregando fertilizantes orgánicos, potenciando a presencia de fauna útil, 

empregando variedades autóctonas, facendo un uso responsable da auga e 

evitando o uso de produtos químicos de síntese como praguicidas ou 

fertilizantes. 

Desenvolvemos actividades educativas para dar a coñecer os procesos 

biolóxicos vinculados aos espazos agrícolas tradicionais, o interese da 

agricultura na conservación do medio, os valores alimenticios e gastronómicos 

dos diversos cultivos, así como a importancia da agricultura ecolóxica. 

Por iso, dentro das nosas propostas á hora de facer as programacións, 

recomendamos actividades e/ou cursos como os seguintes: 

 

 O HORTO ECOLÓXICO 

 O HORTO ECOLÓXICO COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 ELABORACIÓN DE COMPOST 

 O XARDÍN DE PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS 

 VIVEIRISMO DE PLANTAS DE INTERIOR/EXTERIOR 

 COIDADOS CULTURAIS DAS PLANTAS 

 ANÁLISE DE SOLOS 
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DE 3 A 12 ANOS 
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APRENDENDO A MIRAR, DESCUBRIR E IDENTIFICAR... 

O equipo humano de Proxecto NaturArt intenta espertar nos nenos o interese polo 

descubrimento dos espazos naturais, dándolle importancia a calquera elemento (muros, 

auga, vexetais, fungos, minerais, liques, ar, sons, mofos, habitantes animais...) Todo 

iso, utilizando diferentes recursos para conseguir no seu descubrimento a través dos 

sentidos, espertar a sensibilidade nos nenos para facer un mundo mellor. 

TODOS FALAN DE DEIXARLLE UN MELLOR PLANETA AOS NOSOS FILLOS 

POR QUE, NON INTENTAR DEIXAR MELLORES FILLOS AO PLANETA? 
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COOPERANDO E COMPARTINDO VIVENCIAS 

 

Nenas e nenos teñen un papel protagonista e activo no desenvolvemento de todos os 

proxectos. Creamos un clima de confianza e diálogo. Recollemos a súa curiosidade, 

propostas, suxestións, formulamos preguntas e recollemos as súas respostas. Entre 

todos descubrimos novos significados no medio coñecido ou descoñecido que xuntos 

exploramos. Fantasía, máxia, ecoloxía, novos lazos de amizade... 

 

NÓS PROPOÑEMOS... XUNTOS PLANEAMOS, FACEMOS E REVISAMOS 

 

Estes son algúns dos proxectos que propoñemos e levaremos a cabo 

cooperativamente con nenos e nenas: 

 

 SOLOS RICOS, SOLOS POBRES. 

 OS ESPÍAS VERDES. 

 UN GOZO PARA OS SENTIDOS. 

 XOGANDO COS ALIMENTOS. 

 

 COLECCIONANDO PARA INVESTIGAR. 

 O MEU CADERNO DE CAMPO.... 

 

DENDE A FANTASÍA Á REALIDADE 

 

Arte, literatura, ecoloxía danse a man nestes proxectos: 

 RUTAS LITERARIAS: "Unha viaxe á lúa", "Tras as pegadas da fada Pulgarcita", 

"Acubillo, covas e madrigueras”, "Os habitantes dos bosques"… 

 PASEOS INFANTÍS: "O parque", "o río", "A carballeira"… 

 OBRADOIROS: "Transformando cos máis pequenos", "Amasando", "As nosas 

pegadas", "Casiñas e comidiñas", A imaxinación ao poder"…  

 CURSOS: "O canto da natureza na aula de infantil", "Os pequenos proxectos e 

a educación ambiental", "Ecoloxía na aula" "A horta en Educación Infantil"… 
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MOMENTOS 
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OS ESPÍAS VERDES 

 

OBXECTIVO XERAL: 

Espertar nos nenos o interese polo descubrimento dos espazos naturais, dándolle 

importancia a calquera elemento (valados, auga, vexetais, fungos, minerais, liques, aire, 

sons, mofos, habitantes animais...). 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 Asumir responsabilidades cun mesmo e co grupo. 

 O descubrimento das capacidades propias e as dos demais. 

 A participación no propio proceso de desenvolvemento, tanto de actitudes coma 

de motivación a unha futura vocación. Isto achégalles seguridade. 

 

DURACIÓN DA ACTIVIDADE 

6 HORAS (en dúas sesións) 

 

PROGRAMA 

 Diálogo e reflexión do que imos facer 

Cada sesión farémola como obradoiro e terá: 

 Contacontos 

 Mesa cantora para iniciar e rematar as sesións. 

 Xogo popular. 

 Xogo de pistas para descubrir os tesouros do lugar. 

 Xogo dramático: Experimentación, descubrimento e observación sobre a terra. 

 Expresión plástica 

 Despedida 
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METODOLOXÍA  

A actividade impartirase en 2 días en sesións de 3 

 horas COOPERANDO E COMPARTINDO VIVENCIAS. 

Nenas e nenos teñen un papel protagonista e activo no desenvolvemento do proxecto. 

Creamos un clima de confianza e diálogo. Recollemos a súa curiosidade, propostas, 

suxestións, formulamos preguntas e recollemos as súas respostas. Entre todos 

descubrimos novos significados no medio coñecido ou descoñecido que xuntos 

exploramos. Fantasía, maxia, ecología…  

 

DESTINATARIOS 

Nenos/as de 3-8 anos 
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ALGUNHAS ACTIVIDADES TIPO 

PARA “MAIORES” 
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O HORTO ECOLÓXICO COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

XUSTIFICACIÓN 

Coa chegada dos Proxectos Curriculares de Centro, atendendo ás 

características de cada centro e do talante dos profesionais, débense concretar 

conceptos, procedementos e actitudes, así como algunhas áreas transversais. 

Neste contexto cabe preguntarse si é posible atopar tempo para asumir un novo 

proxecto. 

 O tempo que require o Horto Escolar, a súa planificación, coordinación, montaxe 

e seguemento é mínimo. Unha hora ou dúas semanais, segundo a época do ano 

e o número de alumnos, permítenos o mantemento e seguimento da experiencia.  

A gran cantidade de contidos que se poden traballar a partir do horto ecolóxico  

como recurso, xustifica a inversión do tempo na actividade que impregna varias 

áreas transversais. Este espazo educativo adáptase ás necesidades dos grupos 

de alumnos, ós máis pequenos, ós que plantexan problemas conductuais ou 

teñen diversidade funcional psíquica ou física... é unha actividade integradora e 

igualadora de discapacidades que permite actividades exitosas para eses/as 

alumnos/as que non destacan noutras.  

Inténtase formar cidadáns/as respetuosos co medio ambiente que os rodea, que 

entendan que todas as disciplinas deben ter un punto esencial en común: o 

respecto á vida e a un patrimonio común.  

 

DESTINATARIOS 

Trátase dun curso recomendable para todos aqueles que teñan inquedanzas 

tanto particulares como profesionais relacionadas coa ensinanza, e co cultivo 

máis respectuoso co medio ambiente. Recomendable para persoas que estean 

realizando estudos universitarios de MAXISTERIO e mestres.  
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DURACIÓN DO CURSO 

15 HORAS 

 

OBXECTIVO XERAL: 

O Horto Escolar pretende contribuír á educación de hábitos saudables 

potenciando unha alimentación equilibrada e intentando incluír na dieta dos 

nosos escolares as froitas e verduras, alimentos dos que soen carecer na súa 

dieta.  

Así mesmo pretende axudar a crear criterios nos nosos/as alumnos/as de 

maneira que valoren o cultivo artesanal, diferenzas cualitativas e cuantitativas 

de cara a ser consumidores que aprecien a diferenza de cultivo coidadoso e 

natural ó do cultivo industrial sen usar pesticidas e fertilizantes químicos que 

tanto danan a biodiversidade do ecosistema e a  nosa saúde.  

 

O horto escolar como proxecto.  

 

Fundamentos: 

 É fácil de empregalo por todos os niveis educativos. 

  Trabállase ó aire libre.  

 A aprendizaxe é significativa cun enfoque construtivista.  

 Realiza actividades cooperativas e en equipo. 

  Valora e respecta o medioambiente.  

 Amplía a súa alimentación.  

 Aprenden o uso das plantas menciñais, e outras como as tintóreas. 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

Preparar ós profesionais da ensinanza para que poidan educar no: 

 Emprego do horto para motivar ós nenos nas distintas áreas curriculares. 

 Dar significatividade ós aprendizaxes. 

 Poñer en contacto directo ós alumnos co medio.  

 Estudar o clima e a organización de datos.  

 Introducir ós alumnos en prácticas saudables como a agricultura 

ecolóxica e a dieta equilibrada rica en hortalizas.  

 Valorar o traballo en equipo e a solidariedade. 

 Coñecer o uso das plantas na menciña e a tradición popular. 

 Desenvolver a capacidade de investigar, explorar e recoller datos.  

 Utilizar ferramentas básicas.  

 Sementar, regar e colleitar. 

 Participar no traballo cooperativo.  

 Respectar o medioambiente potenciando o cultivo ecolóxico. 

 Colaborar na planificación de actividades grupais aceptando normas, 

regras e asumindo responsabilidades.  

 

ACTIVIDADES 

 As actividades que xenera o proxecto de horto escolar son moi diversas xa que 

é un proxecto no que os procedementos, habilidades e destrezas son a base do 

proxecto.  

O horto plantexado dentro dun área transversal pode impregnar todo o curriculo 

nas diversas áreas. 
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Descrición de algunhas actividades por áreas 

 LINGUA:  

 Composición de vocabulario.  

 Emprego do vocabulario referente.  

 Lecturas relacionadas coa alimentación rica en verduras e hortalizas. 

 Expresión escrita: levar un diario do horto.  

MATEMÁTICAS: 

 Recollida e organización de datos. 

 Diagramas. 

 Toma de medidas e rexistro.  

 Planos, escala.  

 Operacións.  

 Problemas.  

COÑECEMENTO DO MEDIO: 

 Estudo do horto como ecosistema. 

 Flora e fauna.  

 Climogramas. 

  O corpo humano e a alimentación. 

PLÁSTICA:  

 Debuxos de froita e verdura do horto. 

 Reciclar carteis.  

 Murais. 

 Construir un espantallo.  
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HERBAS MÁXICAS, FABRICACIÓN DE UNGÜENTOS 

 

OBXECTIVO XERAL: 

Ao finalizar as sesións os asistentes recoñecerán as plantas máis comúns do 

noso ámbito, a súa relación co medio e a maneira de utilizalas con fins 

terapéuticos. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

Proporcionar a formación necesaria para que poder identificar e coñecer as 

aplicacións das plantas medicinais máis comúns e, manipulalas para obter 

preparados curativos e administralas. 

 

DURACIÓN DA ACTIVIDADE 

6 HORAS (en dúas sesións) 

 

PROGRAMA 

1ª SESIÓN: 

 Recoñecemento do ámbito e das plantas medicinais que nos poderemos 

atopar. Breve introdución e pautas a seguir. 

 Observación de plantas. 

 Realización de herbarios. 

 Introdución a fitoterapia. 

 Preparación de maceracións: Aceites e tinturas. 

 Elaboración de xabóns medicinais. 

 

2ª SESIÓN: 
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 Obradoiro de cremas e pomadas medicinais. 

 Infusións e decocións. 

 O secado das plantas. 

 

METODOLOXÍA  

A actividade impartirase en 2 días en sesións de 3 horas, repartindo estas 

sesións en 1 hora de teoría e 5-7 de prácticas na aula e no espazo natural. 

A metodoloxía que se aplicará nesta actividade, consistirá nunha breve 

explicación da actividade, con axuda de diferentes recursos para facilitarlle aos 

asistentes a comprensión.  

Nas sesións prácticas, explicaranse as pautas a seguir ao comezo da mesma, 

repártese entre os alumnos o material  necesario para desenvolver o traballo e 

durante toda a sesión, os asistentes aclaran co experto, todas as dúbidas que 

xurdan en relación coa actividade que están realizando. 
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ACTIVIDADE: OS MORADORES DO VENTO, AS AVES DO 

NOSO CONTORNO 

 

OBXECTIVO XERAL: 

Ao finalizar as sesións os asistentes recoñecerán as aves máis comúns do noso 

ámbito e a súa relación co medio. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 Presentamos a ornitoloxía non só dende o punto de vista científico, senón 

tamén dende a perspectiva do turismo activo na natureza, introducindo as 

bases para que os asistentes poidan avanzar por si mesmos neste 

apaixonante campo. 

 Recoñecemento das aves comúns por medio dos cantos e os reclamos. 

 Dar a coñecer a biodiversidade do contorno. 

 

DURACIÓN DA ACTIVIDADE 

6 HORAS (en dúas sesións) 

 

PROGRAMA 

1ª SESIÓN: 

 Recoñecemento do ámbito e das aves que nos poderemos atopar. Breve 

introdución e pautas a seguir. 

 Observación de aves: 

- Vo. 

- Cantos. 

- Alimentación e costumes. 

- Egagrópilas. 
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- Ovos e plumas. 

- Niños. 

 

2ª SESIÓN: 

 Realización e colocación de caixas-niño. 

 Realización e colocación de comedeiros. 

 Xogos con reclamos. 

 Métodos de debuxo rápido de aves para a toma de apuntes en libreta de 

campo. 

 Identificación de plumas. 

 

METODOLOXÍA  

A actividade impartirase en 2 días en sesións de 3 horas, repartindo estas 

sesións en 1 hora de teoría e 5-7 de prácticas na aula e fundamentalmente no 

espazo natural. 

A metodoloxía que se aplicará nesta actividade, consistirá nunha breve 

explicación da actividade, con axuda de diferentes recursos (coleccións de ovos, 

plumas, reclamos, niños, prismáticos, guías...) para facilitarlle aos asistentes a 

comprensión.  

Nas sesións prácticas, explicaranse as pautas a seguir ao comezo da mesma, 

repártese entre os alumnos o material  necesario para desenvolver o traballo e 

durante toda a sesión, os asistentes aclaran co experto, todas as dúbidas que 

xurdan en relación coa actividade que están realizando. 
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ELABORACIÓN DE CONSERVAS ARTESANÁIS 

 

DESTINATARIOS 

Trátase dun curso dirixido a todas aquelas persoas que teñan inquedanzas 

tanto particulares como profesionais relacionadas coas conservas artesanais. 

Dirixido a emprendedores, persoal gastronómico, e todos aqueles interesados 

en iniciarse na elaboración de conservas con técnicas, procedementos e 

normas de calidade requeridos.  

 

DURACIÓN DO CURSO:  

6 HORAS 

OBXECTIVO XERAL: 

A través deste curso aportaranse os coñecementos prácticos e teóricos que 

permitan ós alumnos elaborar conservas de produtos agropecuarios seguras e 

concienzalos sobre a necesidade das aplicación das Boas Prácticas de 

Manufactura.  

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 Capacitarase ós alumnos para que poidan elaborar conservas 

seguras: 

 O envasado é un método de preservación dos alimentos polo cal 

éstes quedan protexidos ante xermes patóxenos, mediante a 

esterilización ou pasteurización, sempre acompañada do control 

de pH e/ou actividade de auga. 

 A principal preocupación en canto á saúde do consumidor de 

conservas é a formación da toxina botulínica producida por un 
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microorganismo chamado Clostridium botulinum. Deste concepto 

xurde a importancia de que todo elaborador domine o 

coñecemento dos controis de pH, actividade da auga, 

esterilización a presión atmosférica e autoclave, pasteurización e 

Boas Prácticas de Manufactura, de modo que nin éste nin ningún 

outro organismo patóxeno quede nunha conserva ou poida 

reproducirse nela.  

 

CONTIDO FORMATIVO DO CURSO 

MÓDULO 1: INTRODUCIÓN 

1.1. Historia da conserva. 

1.2. Obxecto das conservas. 

1.3. Métodos de conservación. 

1.4. O botulismo. 

 

MÓDULO 2:     REGRAS BÁSICAS DA CONSERVACIÓN 

2.1. Factores que afectan á duración do tratamento térmico ou esterilización nos 

alimentos: 

 Estado sanitario. 

 Natureza e forma do produto. 

 Acedez. 

 Temperatura inicial do produto. 

2.2. Preparación dos alimentos para a súa transformación: 

 Lavado. 

 Selección. 

 Pelado. 

2.3. Alteracións das conservas: 

 

MÓDULO 3:    REFRIXERACIÓN E CONXELACIÓN 

3.1. Fundamentos da refrixeración e conxelación. 
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3.2. Elección do conxelador. 

3.3. Normas de conxelación: verduras, carnes, peixes, aves e caza. 

3.4. Desconxelación. 

 

MÓDULO 4:    CONSERVAS CON AZUCRE 

4.1. Marmeladas. 

4.2. Xeleas e doces. 

4.3. Xaropes. 

4.4. Doces confeitados. 

 

MÓDULO 5: FERMENTACIÓN CON SALMOEIRA. 

 

MÓDULO 6: ENCURTIDOS EN VINAGRE 

6.1. Aromatización do vinagre. 

6.2. Asociación do vinagre con outros métodos de conservación. 

 

MÓDULO 7: CONSERVACIÓN POLA CALOR 

7.1. Acidez. 

7.2. Preparación do produto a envasar. 

7.3. Enchido dos envases. 

7.4. Prequecemento. 

7.5. Esterilización en pota a presión ou autoclave. 

7.6. Enfriamento. 

 

MÓDULO 8: DESHIDRATACIÓN E CONSERVACIÓN 

 

MÓDULO 9: CONSERVAS DE PRODUTOS COCIÑADOS 
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HIXIENE ALIMENTARIA PARA MANIPULADORES DE 

ALIMENTOS 

 

OBXECTIVO XERAL: 

Ó finalizar o curso o alumno haberá adquirido os coñecementos, destrezas e 

actitudes necesarias para aplicar no seu posto de traballo un correcto 

comportamento e as técnicas adecuadas de hixiene e sanidade alimentaria en 

manipulación de alimentos, para impedir a súa contaminación e previr posibles 

alteracións alimentarias en aquelas especialidades de Industrias Alimentarias, 

Hostalería e aquelas outras para ó exercicio profesional que se necesite. 

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

 Concienciar ós alumnos sobre os perigos potenciais que conleva a 

contaminación dos alimentos. 

 Coñecer as causas que provocan intoxicacións alimentaria. 

 Aplicar as medidas preventivas necesarias para evitar a contaminación 

dos alimentos. 

 Realizar unha correcta limpeza e desinfección dos utensilios e 

instalacións. 

 Levar a cabo un adecuado aseo e hixiene persoal. 

 Adquirir os coñecementos básicos da Análise de Perigos e Puntos de 

Control Críticos (APPCC) e as Guías de Prácticas Concretas de Hixiene 

(GPCH) das especialidades correspondentes. 

 Cumprir a lexislación sanitaria vixente ós manipuladores de alimentos. 

 

DURACIÓN DO CURSO 

6 HORAS 
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CONTIDO FORMATIVO DO MÓDULO 

A) PRÁCTICAS 

Durante a realización das prácticas do curso de Manipuladores de Alimentos, 

aplicar as medidas preventivas de hixiene e sanidade que poidan provocar 

contaminacións alimentarias, así como o desenvolvemento de destrezas e 

actitudes necesarias para manipular coas debidas garantías os alimentos e 

productos alimentarios, de acordo coa súa actividade laboral. 

 

B) CONTIDOS TEÓRICOS 

 

MÓDULO 1: Riscos para a saúde derivados da manipulación dos alimentos: 

- Alteracións dos alimentos. 

- Riscos para a saúde: 

• Prexuízos derivados do consumo de alimentos contaminados. 

• Toxiinfeccións alimentarias. 

MÓDULO 2: Os alimentos e a súa manipulación na venda, preparación, 

conservación e servicio: 

A. A venda e compra de alimentos. 

a) Alimentos presentados na súa forma natural en estado fresco. 

b) Alimentos que sufriron algún tipo de transformación e elaboración. 

c) Alimentos conservados soamente pola acción do frío. 

d) Conservas pola acción do calor. 

e) Conservas ó valeiro. 

B. Preparación de alimentos. 

- Productos lácteos. 

- Ovos. 

- Peixes. 

- Carnes. 



 

26 
 

- Hortalizas e verduras. 

- Froitas. 

- Conservas e semiconservas. 

- Pan. 

- Graxas. 

- Productos conxelados. 

C. O transporte. 

MÓDULO 3: Instalacións. 

MÓDULO 4: Instrumentos e elementos de traballo. 

MÓDULO 5: Actitudes. 

MÓDULO 6: Coñecer o Plan de Análise de Perigos e Puntos de Control 

Crítico e a Guía de Prácticas Correctas de Hixiene.-  Lexislación aplicable 

ó manipulador de alimentos. 

 

METODOLOXÍA DOCENTE 

O curso impartirase nun día en  2 sesións de 3 horas, repartindo estas sesións 

en 2 horas de teoría e 1 de prácticas ben sexa mediante simulacións na cociña 

e comedor ou exercicios prácticos na aula. 

A metodoloxía docente que se aplicará neste curso, consistirá na explicación dos 

6 módulos, con axuda de presentacións e diapositivas, para facilitarlle ó alumno 

a comprensión. Nas sesións prácticas, o profesor explica a práctica antes de dar 

comezo da mesma, repártese entre os alumnos o material  necesario para 

desenvolver o traballo e durante toda a sesión, os alumnos aclaran co profesor, 

todas as dúbidas que xurdan en relación ó traballo que están realizando. 
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CURRÍCULUM VITAE 

 

DATOS PERSOAIS 

 

NOMBRE: AMPARO GRANDÍO RODRÍGUEZ. 

N.I.F.: 33.859.815-C 

LUGAR E dataA DE NACEMENTO: Lugo, 9 de Julio de 1963 

DIRECCIÓN: Escola do Rei nº6-1ºdrto. Vila Nova de Cerveira 

TELÉFONO: 636 297 040 

E-MAIL: agrandior@gmail.com 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 II MÁSTER INTERNACIONAL DE AUDITORÍAS EN SEGURIDAD 

ALIMENTARIA (ACERTA/Universidad Politécnica de Madrid). Setembro 

2010-Xuño 2011. 

 LICENCIADA EN Cª Y TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS pola Facultade de 

Ciencias de Lugo (USC). 

Proxecto de fin de carreira: “Desarrollo de un sistema Análisis de Peligros y 

puntos de control crítico para la producción y envasado de germinado de 

alfalfa ecológico”.    

 ENXEÑEiRA TÉCNICA AGRÍCOLA pola E.U.E.T.A de Lugo (USC) 

Especialidade: Hortofruticultura e xardinaría. 

 DIPLOMADA EN CªS QUÍMICAS polo C.U. de Lugo (USC). 

 

 

mailto:agrandior@gmail.com
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EXPERIENCIA LABORAL 

 Dende 01-04-90 ata 30-09-94 traballei na empresa Productos Naturales ZOA 

(Baralla-Lugo), realizando as seguintes funcións: 

- Dirección, control e seguimento (trazabilidade) da produción de alimentos 

ecolóxicos en fresco e en conserva dos mesmos. 

- Asesoramento técnico. 

- Así mesmo impartía cursos, por funcionar esta empresa como Centro 

Colaborador do INEM. 

 Dende o ano 1994 ata o ano 2003, sigo traballando na mesma empresa 

e coas mesmas funcións, pero en calidade de co-propietaria, á vez que 

compaxino esta actividade coa impartición de cursos, Obradoiros de 

Emprego e Escolas obradoiro (todos eles relacionados coas ramas 

agroalimentarias), por diferentes concellos da provincia de Lugo. 

 Dende Outubro de 2003 ata Xuño de 2010 na Granxa Escola de 

Barreiros S.L. (Sarria-Lugo) realizando as seguintes tarefas:  

- Asesoramento técnico da explotación agropecuaria en Agricultura 

Ecológica. 

- Implantación e seguimento do Sistema de Análise de Perigos e Puntos 

de Control Críticos (APPCC), do comedor colectivo. 

- Homologación na Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia como 

Centro de Formación en Hixiene Alimentaria, e impartición de multitude 

de cursos a Manipuladores de Alimentos. 

- Impartición das actividades agroalimentarias e ambientais aos nenos que 

durante todo o ano visitan a Granxa Escola. 

- Homologación coa USC (para a concesión de Créditos de Libre 

Configuración), e impartición dos seguintes cursos a universitarios: 

 Agricultura Ecolóxica (30 hs). 

 Conservas Vexetáis (30 hs). 

 O horto ecolóxico como recurso didáctico (30 hs). 

 Realización para diversos establecementos alimentarios (Xeriátricos, 

Comedores colectivos, Restaurantes, Comercio Minorista…) dos Manuais de 
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Análise de Perigo e Puntos de Control Crítico, e seguimento a ditos 

establecementos en canto ó cumprimento das Normas en Seguridade 

Alimentaria. 

 Realización para a FUNDACIÓN CETAL (Centro Tecnolóxico 

Agroalimentario de Lugo), do Estudo: APROXIMACIÓN ÁS NECESIDADES 

DE EQUIPAMENTO DUNHA PLANTA PILOTO DE ELABORACIÓN DE 

ALIMENTOS ECOLÓXICOS DE II, IV E V GAMA 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Curso “Deseño e modificación de planos en 2D e 3D”. Fundación CEL (Lugo). 

Oct-Nov. 2011. 180 horas. 

 Curso de “Metodología didáctica”. Dirección Xeral de Formación e Emprego 

(Lugo). Mallo-Julio 95. 150 horas. 

Incluida (1º posto) no Catálogo de Expertos de esta Consellería, na 

especialidade de “Cultivo de hortalizas baixo abrigo”. 

 Curso de “Avaliación da formación” coa modalidade: Distancia “On line”. 

Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. novembro-

Xaneiro 04. 70 horas. 

 Curso de “Formador ocupacional: Contribuír activamente á mellora da 

calidade da formación”. Dirección Xeral de Formación e Colocación. 

Consellería de Traballo. Xullo 05. 50 horas. 

 Monográfico de perfeccionamento “Comunicación didáctica”. Consellería de 

Familia e promoción do Emprego, Muller e Xuventude. Xullo 00. 20 horas. 

 Monográfico de perfeccionamento “Informática aplicada á docencia”. 

Consellería de Familia e promoción do Emprego, Muller e Xuventude. Setembro 

00. 40 horas. 

 Curso de “Xardinería e paisaxismo”. Lourizán (Pontevedra). Maio 89. 24 horas. 

 2ºs Xornadas de “Agricultura e Medio ambiente”. E.U.E.T.A. (Lugo). Abril 91. 

40 horas. 

 Curso de “Modelado gráfico do terreo, explanacións”. E.U.E.T.A. (Lugo). Abril 

92. 40 horas. 

 3ªs Xornadas de “Agricultura e Medio ambiente”. E.U.E.T.A. (Lugo). Abril 92. 

40 horas. 
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 Seminario sobre “Elaboración de Proxectos de desenvolvemento integral 

comunitario”. Consellería de Traballo e Servicios Sociais (Santiago). Xullo 92. 

 Curso de “Transformación y comercialización de productos ecológicos”. 

Escola Agrària de Manresa (Generalitat de Catalunya). Marzo 97. 60 horas. 

 Curso de “Iniciación de Lingua galega”. Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. Oct-Nov 98. 75 horas. 

 Curso de “Producción ecológica de planta aromática y medicinal”. Escola 

Agrària de Manresa (Generalitat de Catalunya). Marzo 99. 60 horas. 

 Xornada Técnica de “Prevención de riscos laborais (Xardinería)”. Centro de 

Seguridade e Hixiene no Traballo. Lugo. Abril 00. 

 Curso de “Diseño y elaboración de proyectos en producción agraria 

ecológica”. Escola  Agrària de Manresa (Generalitat de Catalunya). Marzo 02. 

45 horas. 

 1ªs Xornadas de “Ciencia e Tecnoloxía dos alimentos: Calidade e 

formación”. ALTAGA. Decembro 02. 20 horas. 

 1ªs Xornadas de “Xardinería Municipal de Galicia”. Concello de Ourense. 

Febreiro 05. 11 horas. 

 Curso de “Micoloxía”. Concello de Lugo. Outubro 07. 20 horas. 

 Curso de “Micoloxía” (perfeccionamento)”. Concello de Lugo. Outubro 07. 20 

horas. 

 

CURSOS IMPARTIDOS 

 “Cultivo de hortalizas baixo abrigo”. 500 horas. Baralla. INEM. 1990. 

 “Cultivo de hortalizas baixo abrigo”. 500 horas. Baralla. INEM. 1990-91. 

 “Cultivo de hortalizas baixo abrigo”. 500 horas. Baralla. INEM. 1991-92. 

 “Agricultura Ecolóxica”. 170 horas. Baralla. INEM. S.G.P.I.H.M. 1992. 

 “Manipulación e conservación de alimentos”. 100 horas. Cervantes 1993. 

 “Manipulación e conservación de alimentos”. 100 horas. Monforte 1993. 

 “Manipulación e conservación de alimentos”. 100 horas. Baralla. S.G.P.I.H.M. 

1993. 

 

 “Agricultura Ecolóxica”. 250 horas. Guntín de Pallares. 1994. 
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 “Agricultura Ecolóxica”. 400 horas. Palas de Rei. 1994-95. 

 “Cultivo de hortalizas baixo abrigo”. 500 horas. Ribadeo (Centro de formación 

ocupacional de Viveiro). 1996. 

 “Elaboradora de conservas vexetais”. 200 horas. A Fonsagrada. 1997. 

 “Elaboradora de conservas vexetais”. 200 horas. Monforte. 1997. 

 “Viveirista de plantas de interior”. 350 horas. Ribadeo (Centro de formación 

ocupacional de Viveiro). 1998. 

 Módulo de “Xardinería” da Escola Obradoiro Láncara III. Concello de Láncara. 

Xuño 98-Decembro 99. 

 Módulo de “Xardinería” da Escola Obradoiro San Froilán II. Concello de Lugo. 

Decembro 99- Xuño 01.  

 “Xardineiro”. 530 horas. Concello de Meira. Xullo-Novembro 02. 

 Módulo de “Xardinería” do Obradoiro de Emprego Ponte de Neira II. Concello 

de Ó Corgo. Xaneiro-Decembro 03. 

 Módulo de “Medio Ambiente” do Obradoiro de Emprego Meira-Pol II. Concello 

de Meira. Xuño 04-Xuño 05. 

 

OTROS DATOS 

 Carnet de conducir. 

 Vehículo propio e dispoñibilidade xeográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


