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ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS PARA A CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA 

TÉCNICA PARA A REALIZACIÓN DA CAMPAÑA “MARES DE CULTURA, OS NENOS E O 

MAR 2019” NOS CENTROS EDUCATIVOS DO TERRITORIO DE A MARIÑA-ORTEGAL E 

ARREDORES. 

 

 

Obxecto do contrato: 

 O GALP A Mariña-Ortegal, dada a boa acollida da campaña escolar “Mares de Cultura, os Nenos e 

o Mar” en anos anteriores, e ante a demanda dalgúns centros escolares do noso territorio, acorda 

volver levar a cabo neste ano 2019 esta iniciativa de sensibilización e divulgación dos valores e 

dos recursos do mar, a través dun completo programa durante todo o calendario escolar. Nesta 

edición, a campaña pretende ser un referente a nivel nacional, consolidándose como complemento 

educativo dentro do programa de actividades escolares dos centros participantes.  

Como nas anteriores edicións, o principal obxectivo é achegar a un elevado número de escolares 

de primaria e secundaria ó entorno litoral de A Mariña-Ortegal, para descubrir in-situ a cultura 

mariñeira, os recursos naturais e as artes e tradicións pesqueiras relacionadas coa pesca 

artesanal. Perseguindo ademais, provocar na poboación escolar un cambio de perspectiva cara o 

respecto polo medio mariño e uns hábitos de consumo responsables dos produtos do mar, ao 

tempo que tamén se poñen en valor as actividades económicas do sector do mar dunha forma 

sustentable. 

O aspecto educativo desta campaña aséntase sobre tres piares básicos: 

• Coñecer o entorno litoral e a súa biodiversidade, inculcando valores de conservación e 

respecto polo medio mariño. 

• Descubrir as xentes, os oficios e as tradicións do mar. 

• Coñecer o xeito de traballar no mar explotando os recursos de forma sustentable. 

Esta campaña vai dirixida a escolares de entre 8 e 15 anos, dos centros educativos do territorio de 

A Mariña-Ortegal e dos arredores, dos seguintes municipios: 

Ribadeo, Trabada, A Pontenova, Barreiros, Valadouro, Mondoñedo, Lourenzá, Foz, Burela, Alfoz, 

Cervo, Xove, Ourol, Viveiro, O Vicedo, Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira, Cerdido, Valdoviño, 

Moeche, San Sadurniño e Somozas. 

Está previsto que participen un total de 800 escolares como mínimo, cun número aproximado de 

50 alumnos por grupo. 

A campaña realizarase durante o ano 2019, dende abril ata novembro, co seguinte contido: 
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 Presentación no centro educativo – charla divulgativa. 

• Xornada de excursión e actividades. 

• Material didáctico. 

• Concurso de contos “Un Mar de Cultura, os nenos e o mar”. 

• Premio concurso “Un Mar de Cultura, os Nenos e o Mar”:  1 xornada de actividades 

náuticas para os dous mellores contos. 

• Mantemento da páxina web e seguimento online das actividades. 

• Difusión a través de redes sociais e prensa. 

 

Contido das propostas: 

Deberase presentar unha proposta técnica suficientemente detallada co cronograma previsto, 

tendo en conta que a actividade se vai levar a cabo durante o ano 2019. 

Deberase presentar unha oferta económica suficientemente detallada e co IVE desglosado. 

 

Requisitos:  

A Asistencia Técnica deberá cumprir os seguintes requisitos:  

- Acreditará a súa capacidade para contratar cumprimentando o Anexo III que acompaña o 

anuncio. 

- Coordinación da programación cos centros escolares, sempre baixo a supervisión do 

equipo técnico do GALP e comunicando ao GALP o calendario de actividades que se van 

levar a cabo cunha antelación de 10 días. 

- Deseño e elaboración das unidades didácticas necesarias para desenvolver as actividades. 

Incluirase tamén información sobre o GALP, as súas funcións e os beneficios que este crea 

no territorio, a través da implementación da súa EDLP (proxección do vídeo de 

presentación do GALP e distribución dos trípticos informativos das axudas entre os 

participantes).  

- Dispoñer de medios humanos cualificados e suficientes en base ao número de rapaces 

participantes:  

o Como mínimo 1 biólogo mariño  

o 1-2 Monitores acompañantes 

- Dispoñer dos medios materiais necesarios: 
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- Material didáctico especifico de cada visita para proporcionar un reforzo educativo na aula 

sobre os recursos do mar. 

- Inclúirá gastos das entradas para as visitas. 

- Organización e desenvolvemento do concurso educativo, que será resolto polo GALP. 

- Dotar de Premio ao concurso educativo: participación de toda a clase nunha xornada de 

actividades náuticas (2 premios para os mellores contos). 

- Elaboración durante toda a campaña, de notas de prensa e post, así como de fotografías, 

para a difusión das actividades tanto en prensa como nas páxinas web e de facebook do 

GALP, que serán remitidos ao equipo técnico do mesmo para a súa xestión. 

- Control de participantes e elaboración de listado dos mesmos cos seus datos e sinaturas. 

- Realización de cuestionarios que determinen a eficacia da campaña en canto ao seu 

contido. 

- Elaboración dun informe final de execución e resultados, no que se detalle polo miúdo 

cada unha das actividades con material gráfico e demais, seguindo as indicacións e os 

puntos e desenvolver que serán establecidos polo equipo técnico do GALP.  

 

Prazo de execución: 

O prazo de execución rematará o día 20 de decembro de 2019, data na que deberán estar as 

actividades rematadas e o informe final de execución e resultados entregado na oficina do GALP A 

Mariña-Ortegal.  

 

Prezo: 

O orzamento máximo de licitación é de 9.000,00 € (IVE excluído), non aceptándose ningunha 

proposta por enriba deste importe. 

 

Prazo e forma de presentación: 

O prazo de presentación rematará en 10 días hábiles a partir do día seguinte da publicación destas 

especificacións técnicas (4 de abril ás 14:00 horas). 

Si os documentos teñen firma dixital, poderanse presentar por correo electrónico no seguinte 

enderezo info.gac1@accioncosteira.es, senón deberanse presentar os documentos orixinais na 

oficina do GALP A Mariña-Ortegal:  

GALP A Mariña-Ortegal 

mailto:info.gac1@accioncosteira.es
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Rúa Misericordia, 35 Baixo 

27850 Viveiro (Lugo) 

 

Valoración das ofertas: 

O obxecto do contrato adxudicarase á oferta mais vantaxosa economicamente. 

 

En Viveiro, a 21 de marzo de 2019 

 

 

 

 

 

Asdo.: D. Javier Martínez Otero 

Presidente do GALP A Mariña-Ortegal 
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