
Directores do Curso: Marcos Vaqueiro / Maite Vence. 
Teléfono de contacto: 616 357 171 (Escola Galega de Espeleoloxía).
E-mail: escuela@espeleoloxia.org
Duración: 30 horas.
Prezo: 120 €.
Datas: 23, 24 e 30 de novembro e 1 de decembro de 2019. Localización: 
Mondoñedo (Lugo). 
Prazas limitadas. Máximo 25 alumnos.
Prazo de inscrición: Ata cubrir prazas.
Proba final con certificado e Diploma de Guía  Observer® Especialidade: 
Espeleoloxía. 
Será necesario asistir ao 90% do total do curso para obter o diploma. 
Aloxamento no refuxio* da FGE-Argomoso e no Albergue do Concello 
durante o transcurso do curso.
Todos e todas as deportistas con alomenos un ano de antigüidade de licenza 
da FGE, poderán acceder a unha subvención do 50%; consultar as condicións 
na EGE.
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CURSO DE GUÍA OBSERVER   DE TURISMO CIENTÍFICO 

Especialidade: Espeleoloxía
Duración do curso: 
30 horas. (16 horas prácticas)

Prezo: 
120 €

Datas:
23 e 24 e 30 de novembro e
1 de decembro de 2019

Lugar:
Mondoñedo (Lugo)

Organizan:

Información sobre o curso

Duración do curso: Prezo: Datas: Localización:
30 horas. 
(16 horas prácticas)

23, 24 e 30 de
novembro e 1 de 
decembro de 2019 

Mondoñedo.
(Lugo) 

120 €. 
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Os Destinos de Turismo Científico OBSERVER® 
son espazos naturais protexidos que desenvolven 
un modelo turístico pensado especialmente para 
divulgar e conservar os seus valores naturais. 
Son Destinos singulares que precisan de guías espe-
cíficos para interpretalos.
O Guía OBSERVER® é unha persoa formada,
capacitada e acreditada para conducir grupos
de visitantes en Destinos de Turismo Científico.

 O obxectivo principal deste curso é instalar capaci-
dades nos participantes para poder exercer adecua-
damente funcións de Guías de persoas e/ou grupos 
en Covas.

Os contidos do curso están deseñados para que os 
alumnos desenvolvan de maneira eficiente activida-
des de Turismo Científico nas covas, e poidan, asema-
de, contribuír eficientemente á creación dun modelo 
turístico vinculado á ciencia e a conservación destes 
singulares espazos. 

Espeleólogos e técnicos  que pretendan exercer as súas 
competencias en covas galegas, e necesiten formarse e 
especializarse en Turismo Científico para iniciar, guiar 
axeitadamente, dar a coñecer os valores da zona, concienciar  
para a súa conservación e dinamizar un grupo nestes espazos  

 protexidos.

Para participar será preciso estar en posesión da licenza 
federativa de espeleoloxía do ano en curso. 

Curso especialmente indicado para guías de covas en 
Destinos Observer® .
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Presentación

Obxectivos

Destinatarios

Recomendacións

Saco de durmir e esteira.
Material de aseo e ducha.
Roupa persoal e de recambio e abrigo.
A manutención e desprazamentos serán por conta do alumnado.

*Os refuxios posúen todo o necesario para cociñar e asearse.
**Os asistentes ao curso poden solicitar un casco a FGE, EGE ata 15 días antes da data de inicio do curso.
***Todos e todas as deportistas con alomenos un ano de antigüidade de licenza da FGE, poderán acceder 
    a unha subvención do 50%; consultar as condicións na EGE.
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Material que achega Observer® e a EGE

Monitores titulados de dilatada experiencia.
Asistencia de titor/a para o seguimento da formación e posibles consultas.
Aloxamento1 no refuxio da FGE- Argomoso, durante o transcurso do curso.
Material colectivo para as prácticas.
Material individual (previa solicitude) para as prácticas.
Prácticas no medio natural.
O programa do curso pode sufrir cambios ou modificacións se as 
circunstancias o requiren.
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Programa

Módulo I. Introdución ao Turismo Científico (3 horas) 

• Principios básicos, concepto e historia do Turismo Científico.
• Turismo Científico nos Espazos Naturais Protexidos (ENP): dando

contido ao Ecoturismo.
• Sobre EPN: Figuras legais de protección. Aspectos básicos.
• O Turismo Científico e o sistema de calidade OBSERVER® para crear

modelos de Turismo Científico eficientes.
• Os distintos roles nun modelo de Turismo Científico.

Módulo III. Prácticas (16 horas) 

1. Sesión I: Mondoñedo
1. Abrigos da Ameixoada: Ríos de bloques, tafoni, bioespeleotemas e

Patrimonio Cultural nos granitos de Mondoñedo.
2. Rei Cintolo: Exemplo de espazo Observer

2. Sesión II: Triacastela – Samos - Courel
1. A Cova Grande de Santalla: Unha porta ó karst
2. A Cova da Fonte de Quintá: Integración etnográfica

1. Alternativa: A minería de ferro no Courel. Espazos TC
artificiais. (preferible!)

3. A Cova das Cabras: Un exemplo de cova paleontolóxica
1. Alterativa A Forcadiña de Sobredo: A cova dos crinoides do

Devónico. (preferible!)

Módulo II. As covas como ecosistemas prioritarios  (11 horas) 

1. As covas como fonte de recursos para o Turismo Científico:
Xeodiversidade, biodiversidade e Patrimonio Cultural.

2. As covas como fonte de xeodiversidade
a. Definición de xeodiversidade
b. Karst, parakarst e pseudokarst
c. A paisaxe na escuridade, formas e procesos. O seu valor científico:

I. Morfoloxía das pasaxes
II. Formas e elementos estruturais
III. Formas e procesos de disolución e corrosión
IV. Formas de erosión
V. Formas por procesos gravitacionais
VI. Formas por deposición:

1. Espeleotemas e bioespeleotemas
2. Ritmitas e lagos
3. Depósitos fluviais
4. Depósitos de natureza heteroxénea e outros depósitos

VII. Formas asociadas a procesos polixénicos
VIII. Fósiles

3. As covas como soporte da biodiversidade
a. Definición de biodiversidade
b. Troglófilos e troglobios

4. As covas coma Patrimonio Cultural oculto
a. Definición legal do Patrimonio Cultural material e inmaterial
b. Xacementos arqueolóxicos
c. Xacementos paleontolóxicos (incluídos e non incluídos no PC)

I. Xacementos arqueopaleontolóxicos
II. Xacementos paleontolóxicos
III. As pegadas dos animais

d. As covas como patrimonio etnográfico
e. As covas no patrimonio cultural inmaterial

5. As covas artificiais dentro do Turismo Científico:
a. Construcións e tecnoloxías relacionadas ca auga: Qanats e

acuedutos baixo terreños.
b. Minas
c. Fortificacións e outras construcións

6. Referencias útiles no desenvolvemento de actividades de Turismo científico
en covas galegas:
a. Interpretación da paisaxe baixo terreña.
b. Antigüidade da paisaxe:

I. O principio de superposición
II. Idades coñecidas, datacións extrapolables do Courel a outras

covas galegas.

7. Lexislación e normativa específica das covas galegas:
a. Covas no Parque Natural das Illas Atlánticas.
b. Covas no Parque Natural da Serra Enciña de Lastra.
c. Covas en Rede Natura.
d. Covas no catálogo de Patrimonio:

I. Covas con protección Patrimonial.
II. Covas con restrición de acceso.

8. Boas prácticas no desenvolvemento de actividades Turismo científico en
covas galegas.
a. Requisitos de equipamento.
b. Decálogo de protección da FSUE: Dez pasos.
c. Elixir a cova: Covas galegas axeitadas pro desenvolvemento de

actividades Turismo Científico.

Rógase puntualidade!
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