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Quén somos

O Obradoiro de Emprego é un colectivo formado por 
20 alumnos/as traballadores/as que está a mellorar a 
súa cualificación profesional dirixido por un equipo de 
expertos das especialidades de Carpintería da 
madeira e Xardinería  forestal e supervisado por un 
director, unha titora e unha administrativa co obxectivo 
de conseguir a inserción laboral plena dos 
participantes.

A nosa misión

Apoiar a inserción laboral de persoas en situación de 
desemprego a través da súa participación nun 
proxecto que combina a formación teórica e práctica 
coa realización de obras de interese socio- 
comunitario.

A nosa visión

Inserción laboral das e dos participantes no obradoiro 
de emprego.

Xunto coa formación específica de cada 
especialidade, recibimos formación transversal en: 
orientación laboral, seguridade laboral, sensibilización 
medioambiental, creación de empresas, informática e 
internet e igualdade de xénero. Como complemento a 
formación e de cara a adquirir experiencia, realizamos 
diferentes obras de interese común, tales como:

1.-Restauración das carpinterías de madeira nos 
edificios públicos municipais.

2.-Acondicionamento e mellora da senda fluvial na 
desembocadura do río Umia.

3.-Recuperación e acondicionamento de xardíns no 
casco urbán.

4.-Acondicionamento e mellora da senda e contorno 
do muíño de mareas da Seca.

5.-Rexeneración e acondicionamento das áreas 
recreativas nos centros socioculturais dos núcleos 
rurais.
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A ruta polo río  Úmia

RECOMENDACIÓNS

NORMAS DE BO USO

Respectar aos animais e a 
vexetación existentes.

Non facer ruídos que poidan 
asustar aos animais.

Non botar lixo ao chan.
Non capturar animais.
Non cortar ningunha planta.
Non lanzar obxectos ao río.
Non levar especies da fauna.
Sexamos turistas respectuosos ao 
medio.

Evitemos a degradación erosión do 
solo.

Pasear só polas zonas peonís 
autorizadas.

Procurar levar anteollos ou 
primáticos para unha boa visión

Para ver os animais acuáticos, 
procura facelo á primeira hora da 
mañá, ou ben á última hora da 
tarde coidando non facer ruido 
que os poida espantar.
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Ponte da Barca
42.501912,-8.806052

Miradoiro de aves
42.504649,-8.802690

Bosque autóctono
42.505580,-8.800457

Flora endémica
42.505383,-8.796617

Bosque autóctono
42.504922,-8.790544

Flora asilvestrada
42.501729,-8.787379

Bosque autóctono
42.501623,-8.780413

Ponte de Barrantes
42.502235,-8.777587

Laxe Malladeira
42.505084,-8.806080

Mirador de A Pastora
42.503466,-8.8054015

ITEMS DE INTERESE DA RUTA A PÉ


