
  "ESTUDO DO MODELADO CÁRSTICO EN COVAS DO COUREL"

Obxectivos:

1) Coñecer os procesos que dan orixe ás cavidades cársticas.
2) Relacionar as covas coa litoloxía, estrutura e hidroxeoloxía cárstica
3) Relacionar as covas coa evolución das montañas (levantamento do relevo e encaixamento da 

rede fluvial.
Contidos:
Os contidos da actividade inclúen: 1) O modelado cárstico, 2) As formas e procesos das covas 
cársticas (fluviocársticos, de precipitación química e de gravedade), 3) Os factores do carst 
(litoloxía, estrutura xeolóxica, hidroxeología e outros), 4) As relacións entre as covas e o relevo 
(levantamento do relevo e encaixamento da rede fluvial), 5) As covas cársticas do Courel.

Profesorado e guías:
Daniel Ballesteros e Laura Rodríguez-Rodríguez, xeomorfólogos e especialistas en Karst. Antonio 
Rigueiro e Manuel A. Rodríguez Guitián profesores da USC. Ramón Vila, responsable do museo 
xeolóxico de Quiroga e dous espeleólogos do club Montañeiros celtas de Vigo.

Aclaracións: 
- A actividade entra dentro do plan de formación da AEPECT para 2014 e polo tanto será 
recoñecida polo Ministerio de Educación con 20 h de formación.
-O desprazamento dende o camping ata as covas farase en coches particulares (organizarémonos 
para levar os menos coches posibles). 
-As covas son doadas de percorrer (un neno de 10 anos non tería problema), non obstante non son 
adecuadas para xente con problemas de mobilidade.

Número de prazas: 30

Prezo da matrícula: 120 € para socios, 130 € para non socios. 

Nos gastos de matrícula van incluídos:
-Aloxamento, almorzo e cea durante os 2 días no camping de Seoane do Courel.
-Seguro específico para a entrada as covas
-Cascos con iluminación para a entrada ás covas
-Entrada ao museo xeolóxico de Quiroga
-Documentación relacionada coa actividade.

Aclaracións sobre aloxamento e comidas:  o aloxamento dos/as participantes será en Bungalows 
de 4 persoas. O xantar do domingo en Quiroga non está incluído, pero existe a posibilidade de 
reservar para o grupo se así se decide. Tampouco está incluído o picnic do sábado, pero hai 
posibilidade de collelo (prezo sobre 5 €) no propio camping encargándoo o día anterior.

Prazos de inscrición: Dende as 15 horas do luns 15 de setembro ata as 15 horas do luns 22 de 
setembro, enviando un correo electrónico a esta dirección: aepectgalicia@gmail.com no que 
consten: 

Nome e apelidos

DNI

Condición de socio ou non socio (S/N)

Reservaría de xantar en Quiroga? (S/N)

De non cubrírense as prazas dispoñibles ampliaríase o prazo ata o 29 de setembro. Nesa data  
publicarase a lista de admitidos e o período de pagamento será do 29 de setembro ao 6 de outubro.

mailto:aepectgalicia@gmail.com

