
  

 
 
 

EDIFICIO CAMBÓN 
R/ OLIVA Nº 3 
36202 VIGO 
PONTEVEDRA 

CORREO   ELECTRÓNICO 
iatlanticas@xunta.es 

TEL.: 886  21 80 90 
FAX: 886  21 80 94 

  

Un dos principais obxectivos do Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia en 
materia de Uso Público é a divulgación e difusión dos seus valores naturais e culturais, para o que se fai  
imprescindible o papel dos informadores turísticos. Unha información de calidade permite ofrecer aos 
potenciais visitantes do espazo protexido a posibilidade de organizar a súa visita dun xeito que lle permita 
un máximo aproveitamento, da forma máis respectuosa posible e podendo contribuír, na súa medida, na 
conservación do Parque Nacional. Con este obxectivo convócanse as: 
 
IX XORNADAS FORMATIVAS PARA PROFESIONAIS DO SECTOR TURÍSTICO SOBRE O PARQUE 
NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA 
 
Destinatarios e criterios de admisión: 
 
Estas xornadas van dirixidas a técnicos, informadores e guías turísticos con interese en coñecer os valores 
do Parque Nacional, seu funcionamento e todos os aspectos relacionados coa xestión de visitantes.  
 
No caso de que o número de solicitudes supere as prazas ofertadas, realizarase unha selección en base aos 
seguintes criterios: a relación entre o traballo actual do solicitante coa temática das xornadas, a súa 
profesión, estudos académicos e a orde de chegada de solicitudes; ademais non deberán ter participado en 
ningunha das anteriores edicións destas xornadas nin no curso de formación de guías do Parque Nacional. 
 
Datas e lugares de celebración: 
 
Venres 4 de abril: Salón de actos do Centro de Visitantes Cambón. C/ Oliva, 3.  36202 VIGO 
Sábado 5 de abril: Arquipélago das Illas Cíes. Estación marítima de Vigo. 
Número de prazas: 65. 
Coordinador: José Antonio Fernández Bouzas, Director conservador do Parque Nacional. 
Período de inscrición: dende o mércores 05 ao mércores 19 de marzo de 2014 (ambos incluídos). 
Teléfono de información do Parque Nacional: 886 218090. 
 
A listaxe provisional de participantes publicarase na páxina web do Parque Nacional:  
http://www.parquenacionalillasatlanticas.com o luns 26 de marzo de 2014. As persoas admitidas que 
finalmente non poidan asistir deberán poñerse en contacto telefónico co Parque Nacional o antes posible a 
efectos de poder admitir a outros solicitantes que se atopen en lista de espera. O feito de non comunicar 
con antelación (salvo causas debidamente xustificadas) a ausencia ás xornadas, será tido en conta para a 
participación en futuras edicións. A listaxe definitiva volverase publicar no mesmo medio o luns 31 de 
marzo de 2014. 
 
A parte teórica das xornadas completarase cunha visita a un dos arquipélagos do Parque Nacional, co 
obxecto de contrastar de xeito práctico os contidos tratados na xornada anterior. Débese ter en conta que 
para poder participar na visita ás illas será requisito indispensable ter asistido á totalidade das actividades 
programadas. Ao final das xornadas entregarase aos participantes un certificado oficial de asistencia.  
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A asistencia ás xornadas é gratuíta, incluíndo o  transporte marítimo ás illas. O transporte ata o porto de 
embarque, así como a comida do sábado correran a conta de cada participante. 
 
Obxectivos das xornadas:  
 

• Dar a coñecer a profesionais relacionados co sector turístico os valores naturais e culturais do 
Parque Nacional, co obxecto de difundir dicha  información coa máxima precisión posible. 

• Promover unha visión integral da rede de espazos naturais galegos, na que o Parque Nacional 
deberá ser a principal referencia en materia de conservación e uso público. 

• Proporcionar aos traballadores do sector turístico ferramentas e recursos que lles permitan 
informar aos potenciais visitantes do Parque Nacional sobre aspectos como os servizos do mesmo, 
a normativa ou a xestión dun xeito claro e preciso. 

• Achegar aos traballadores do sector turístico á realidade do Parque Nacional, con especial énfase 
nas relacións do Parque co entorno máis próximo. 

• Promover o achegamento emocional dos participantes ao espazo natural. 
• Proporcionar aos participantes unha canle de comunicación co Parque Nacional, de xeito que lles 

permita propoñer suxestións e actuacións de mellora no espazo, especialmente nos aspectos 
relacionados coa súa área de traballo. 

• Transmitir aos participantes a necesidade de conservación e protección dos valores do Parque 
Nacional en particular e dos espazos naturais protexidos en xeral, e a importancia da súa labor na 
transmisión de dichas premisas aos visitantes do mesmo. 

 
Contidos: 
 

• Os espazos naturais protexidos. A rede de Parques Nacionais españois. A rede de espazos naturais 
galegos. 

• O Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia: situación e composición do 
mesmo. 

• Medio natural do Parque Nacional: medio físico, fondos mariños, flora  e fauna terrestre. 
• Introdución á historia e ao patrimonio cultural do Parque. 
• Uso Público no Parque Nacional. 
• Normativa e lexislación básica. 
• Xestión e funcionamento do Parque Nacional marítimo terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 
• O turismo no Parque Nacional. Papel dos informadores turísticos na divulgación dos valores do 

espazo protexido. 
• Recursos e materiais de apoio para mellorar a información e divulgación dos valores do espazo 

protexido. 
 
 
 
 
 



PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE 
DAS ILLAS ATLANTICAS DE GALICIA 

Página 3 de 3 
 

Programa  (os horarios poderán sufrir modificacións por cuestións organizativas ou meteorolóxicas no 
caso da visita ás illas) 
 
Venres, 4 de abril 
 
Mañá 
 
· 9:30-10:00: Presentación das xornadas. Obxectivos, contidos, programa e entrega de documentación. 
Verónica Tellado Barcia  (Directora Xeral de Conservación da Natureza) e José Antonio Fernández Bouzas 
(Director-Conservador do Parque Nacional). 
· 10:00-11:00: Espazos naturais protexidos. Xestión, funcionamento e lexislación básica do Parque Nacional 
marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (Técnicos do Parque Nacional). 
· 11:00-11:30: Descanso. 
· 11:30-12:30: Historia e patrimonio cultural do Parque Nacional (Guías intérpretes do Parque Nacional). 
· 12:30-13:30: Patrimonio natural: Medio físico e medio mariño do Parque Nacional (Guías intérpretes do 
Parque Nacional). 
. 13:30-14:00: Visita ao Centro de Visitantes do Parque Nacional. 
 
Tarde 
 
· 15:30-17:00: Patrimonio natural: Medio terrestre do Parque Nacional (Guías intérpretes do Parque 
Nacional). 
·  17:00-17:15: Descanso. 
· 17:15- 18:30: Uso Público no Parque Nacional: A visita. O papel dos informadores de turismo na 
conservación e xestión do Parque Nacional. (Guías intérpretes do Parque Nacional). 
· 18:30-19:00: Preguntas, suxestións e avaliación da xornada. 
 
Sábado, 5 de abril 
 
· 10:00: Embarque cara ao arquipélago de Cíes. Estación marítima de Vigo. 
· 11:00-13:30: Ruta guiada (Guías intérpretes do Parque Nacional). 
· 13:30-14:30: Actividade por grupos. 
· 14:30-16:00: Xantar e tempo de lecer (levar comida e bebida). 
· 16:15: Saída cara a Vigo. 
· 17:00: Chegada á Estación Marítima de Vigo. 
 


