
 
UNHAS XORNADAS PARA TREVINCA 

As Montañas de Trevinca constitúen as terras máis altas de Galicia, o 
seu teito nos 2.127 m. Ofrecen, polo tanto, unhas paisaxes singulares 
no conxunto do país que se individualizan ante todo polo seu carácter 
alpino. Esta identidade maniféstase na potencia do modelado herdado 
de períodos glaciares anteriores, na presenza de vexetación 
boreoalpina, na relevancia histórica da gandaría transhumante ou no 
intenso desenvolvemento do montañismo e dos deportes de inverno 
ao longo do século XX.  
Porén, trátase dun ámbito escasamente estudado e coñecido. Neste 
senso, estas Xornadas pretenden espallar os avances investigadores 
recentes sobre esta zona, tanto ao público en xeral como a aquelas 
persoas especializadas. En particular, presentaranse as pescudas 
dun proxecto sobre paisaxes patrimoniais (código CSO2012-39564-
C07-06), financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade e 
levado a cabo por unha equipa das universidades de Santiago de 
Compostela e de Barcelona.  
As Xornadas ambicionan tamén efectos multiplicadores. En primeiro 
lugar, achegan uns coñecementos relevantes para a activación 
turística da área a partir do respecto polo seu patrimonio. En 
segundo lugar, conforman unha oportunidade formativa para o 
profesorado, de xeito que tome consciencia da importancia das 
Montañas de Trevinca e acade estratexias específicas de traballo das 
súas paisaxes nas aulas de ciencias sociais e naturais. 
 

RECOÑECEMENTO 
Actividade provisionalmente recoñecida como de formación 
permanente do profesorado non universitario (16 horas), suxeita ao 
cumprimento dos requisitos da Orde do 14 de maio de 2013 da Xunta 
de Galicia. De non se cumpriren, poderase solicitar individualmente o 
recoñecemento, ao abeiro do art. 33 da devandita Orde. 
Actividade recoñecida como 1 crédito optativo para o alumnado de 
calquera Grao da Universidade de Santiago de Compostela (25 horas), 
mediante Resolución reitoral do 5 de novembro de 2015. 
 

ORGANIZACIÓN 
Director: Valerià Paül <v.paul.carril@usc.es> tel. 8818-12705 

Secretario : Juan M. Trillo <juanmanuel.trillo@usc.es> tel. 8818-12631 
Departamento de Xeografía | Grupo ANTE (IDEGA) 
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VENRES, 22 DE XANEIRO 
12:00-21:00    [Actividade só para a modalidade de inscrición C] 
Excursión guiada de interpretación paisaxística e patrimonial, desde 
Ponte á Lagoa de Ocelo, con coloquio posterior sobre os elementos e 
os valores patrimoniais visitados. Encontro na igrexa de Ponte ás 12h, 
co equipamento necesario para unha andaina de montaña en inverno. 
Traslado cara ás 17h en coches particulares á Biblioteca Municipal da 
Veiga | Valerià Paül e Juan M. Trillo  
 
 
 
 
 
 

SÁBADO, 23 DE XANEIRO 
9:40    Presentación das Xornadas «As montañas de Trevinca» e do 
programa de actuacións para Trevinca en 2016 | Juan Anta (Alcalde da 
Veiga) e Valerià Paül 
10:00    Inauguración das Xornadas | Mesa de autoridades 
10:20   Conferencia inaugural «El alma de la montaña» | Joan Tort 
11:20    Pausa-café 
11:40    Da «dificultade de estudo» á «periferia en moi acusada crise»: 
xeografía e ordenación das montañas galegas | Rubén C. Lois  
12:20    El «otro lado» de Trevinca: el Parque Natural del Lago de 
Sanabria y alrededores | Jesús Palacios (Director do Parque) 
13:00    Pena Trevinca na encrucillada das paisaxes e dos patrimonios | 
Valerià Paül 

[Pausa para xantar] 
15:20    Patrimonio xeolóxico e xeomorfolóxico | Alejandra Feal  
16:00   Condicionantes e recursos climáticos | Alberto Martí 
16:40   Paisaje y patrimonio vegetales | Josep Maria Panareda  
17:20    Pausa-café 
17:40    A actividade mineira nas Montañas de Trevinca: as minas de 
volframio como patrimonio material e inmaterial | José María San 
Román 
18:20    Transporte nas áreas de montaña. Patrimonio, paisaxe e 
turismo | Miguel Pazos 

 
 
 

DOMINGO, 24 DE XANEIRO 
9:40    Interpretación e posta en valor do patrimonio histórico-
cultural e natural da área das Montañas de Trevinca a través de 
folletos de información específicos | Antón Carballo, Oleg Lazovksi e 
Breixo Martíns 
10:20    Mesa redonda sobre o porvir do patrimonio, a paisaxe e o 
turismo nas Montañas de Trevinca | Representantes de Trevihost e da 
administración local. Moderación: Valerià Paül 
11:20    Pausa-café 
11:40    A primeira «descuberta» de Trevinca: Gonzalo Gurriarán, 
pioneiro da montaña galega | Ricardo Gurriarán 
12:20    O papel da montaña galega e de Trevinca en Otero Pedrayo | 
Juan M. Trillo 
13:00    Toponimia da área de Trevinca: patrimonio inmaterial 
imprentado na xeografía e na historia | Joan Tort e Valerià Paül 

[Pausa para xantar] 
15:20    Mesa redonda sobre aplicacións didácticas e posibilidades 
educativas de Trevinca para o ensino do coñecemento do medio, da 
xeografía, das ciencias sociais e das ciencias naturais 
 O lugar de Trevinca no ensino da xeografía en Galicia: unha 

revisión de manuais de educación primaria e secundaria  | Carlos 
Macía 

 O medio natural local no ensino do coñecemento do medio e das 
ciencias naturais. A educación ambiental en Galicia | Marilar 
Aleixandre 

 A  historia local no ensino das ciencias sociais en secundaria | 
Ramón López Facal  

 O patrimonio histórico-artístico local no ensino das ciencias 
sociais en secundaria | Belén Castro 

 Debate 
17:20    Pausa-café 
17:40    Obradoiro práctico de aplicacións didácticas sobre paisaxe e 
patrimonio en Galicia, a través das experiencias do Proxecto Terra e 
do libro Pagus . Galicia, país de paisaxes  | Rocío Romar e Xosé M. 
Rosales 
19:20     Peche das Xornadas polos organizadores | Valerià Paül e Juan 
M. Trillox 

 
INSCRICIÓN 

Para asistir ás Xornadas ou solicitar información, chama ao Concello 
da Veiga (988-35-00-00) ou manda un correo-e a María José López 
<maria.jose.lopez.aveiga@eidolocal.es>. Para preguntas académicas, 
contacta cos organizadores. 
Se desexas inscribirte, achega un correo-e a María José López cos 
seguintes datos: nome e apelidos, teléfono de contacto, enderezo e nº 
de DNI. Indica por que modalidade optas, de entre as seguintes: 
A    Modalidade ordinaria: 40€. 
B    Modalidade completa, que inclúe o xantar, a cea e o aloxamento do 
sábado, e mais o almorzo e o xantar do domingo: 100€. 
C    Modalidade para o alumnado da Universidade de Santiago de 
Compostela (deberás mandar copia escaneada da matrícula do 
curso 2015-16): 20€. Podes optar polas condicións da modalidade B, 
para o cal deberás aboar 80€ adicionais e indicalo na inscrición. 
Os ingresos fanse na c/c ES97 2080 5343 17 3110006436 (Abanca). Coa 
inscrición, manda por favor o xustificante do pago escaneado. 
D    Modalidade de empadroado/a no concello da Veiga: gratuíto. 
O último día de inscrición é o 20 de xaneiro de 2016. As prazas 
cubriranse por rigorosa orde de inscrición. 
 
 

DIPLOMA E CERTIFICADO 
O diploma acreditativo só se expedirá cando a asistencia sexa igual ou 
superior ao 85% do tempo. Faranse controis regulares de asistencia 
ao longo das Xornadas. 
Os diplomas serán asinados polo Director do curso e mais o 
Vicerreitor de Oferta Docente e Innovación Educativa da Universidade 
de Santiago de Compostela. 
No caso do alumnado da modalidade C, deberá mandar aos 
organizadores unha semana despois da actividade unha memoria 
reflexiva dun máximo de 2 páxinas. Avaliada esta, e por pedimento da 
persoa interesada, a Vicerreitora de Estudantes, Cultura e 
Responsabilidade Social expedirá un certificado de recoñecemento. 
Con este documento, a Unidade de Xestión Académica emitirá o 
impreso de liquidación. Será efectivo  o recoñecemento do crédito 
optativo cando o impreso sexa aboado. 


