
Arredor das Illas Arredor das Illas   
 

Actividades divulgativas no Cambón 

Centro de Visitantes do PNMTIAG 

 XeoloxíaXeoloxía 

 

23 ao 29 de Novembro 

 

Achegamento á evolución das Illas do Parque. 

 

 Xoves 26, ás 19:00 h. 

 

O vento pelexa sobre a area. *   

(Charla - obradoiro)  

 

 Venres 27, ás 19 h. Cine en Verde 
 

“Furnas del PNMTIAG. 1200 m de galerías 

en las entrañas del Parque.” (2012). 36 min  

 José Higinio Diz. Espeleo Club Aradelas.  

 

 Sábado 28, ás 11:30 h. 

 

Xogos sobre xeoloxía: Xeopasa. * 

(Actividade infantil)  

  

Realizaranse actividades para asociacións veciñais, 

culturais, atendendo á diversidade funcional.  

Pidan máis información.  

 

Prazas limitadas nas actividades sinaladas con (*) 

Poden reservala con antelación.  
 

LSE: as actividades sinaladas así terán un 20% das 

prazas asistidas (non interpretadas) en lingua de 

signos española. 

Horario do Centro de Visitantes 
 

 Luns a sábado:  10 a 14 h. 

   16 a 20 h.  
 

 Domingos e festivos: 11 a 14 h.  

 

Visita guiada á exposición permanente  
 

Mércores ás 19:00 e domingos ás 12:00.  

 15 persoas max. Inscrición por orde de chegada.  

 

Rutas guiadas para familias nas Illas 

 

www.reservasparquesnacionales.es  

(Actividades divulgativas e informativas) 

 

Contacto 
 

Edificio Cambón 

Sede do PNMTIAG e centro de visitantes.  

Rúa Palma, 4. Vigo. T 886218082 

illas.atlanticas@teixugo.com  

www.parquenacionalillasatlanticas.com  

 

 Parque  Nacional Islas Atlánticas de Galicia 

 Cambón Illas Atlánticas 

 

 

Con cofinanciamento de: 

mailto:illas.atlanticas@teixugo.com


As Illas e os seus habitantesAs Illas e os seus habitantes  
 

2 ao 8 de Novembro 

 

Semana dedicada á cultura diferencial,  

adaptacións e particularidades de quen vive 

(ou viveu) nas illas do Parque.  

 

 Xoves 5, ás 19:00 h.  

 

A botica do Parque Nacional.  * LSE 

(Obradoiro para público adulto) 

 

 Venres 6, ás 19:00 h.  

 

Cine en Verde: 

“Ons: mar, terra e identidade”. (2009)16 min 

 J. M. Dabezíes Damboriarena 

 Paula Ballesteros 

 USC, CSIC, PNMTIAG.  

“Ons”. (2006) 12 min 

 Diego Torres.  

 Nova Imaxe Producións Audiovisuais.  

 

 Sábado 7, ás 11:30 h.  

 

A botica do Parque Nacional.  * LSE 

(Obradoiro infantil) 

 

O Cambio ClimáticoO Cambio Climático  

 

9 ao 15 de Novembro 

 

No 13º cabodano do afundimento do Prestige, 

boa mostra do efecto do uso de combustibles 

fósiles e da ameaza que supón para a        

biodiversidade e o futuro da humanidade.   

 

 Venres 13 ás 19:00 h 

 

A recuperación de aves petroleadas.  

(Charla - coloquio. Actividade para público adulto) 

 

 

 

 

 

 

 

 Sábado 14 ás 11:30 

 

Xoguetes sen pilas e forno solar.  *  LSE 

(Obradoiro familiar) 

 

 

 

 A noite: A noite: Vida nocturna e estrelasVida nocturna e estrelas 

 

16 ao 22de Novembro 

 

O Parque xa é recoñecido destino Starlight, 

sendo un lugar idóneo para gozar do ceo es-

trelado, sen necesidade de ser especialistas.    

 

 Xoves 19, ás 19:00 h. 

 

Unha ventá aberta ao Universo. *   

(Charla - obradoiro)  

 

 

 Venres 20, ás19:00 h.  

 

Cine en Verde: 

“La historia del Universo. Estrellas” 50 min  

Discovery Channel (2010).  

 

 Sábado 21, ás 11:30 h.  

 

Construción de trebellos astronómicos. * 

(Obradoiro infantil) 

 

 

 


