
 

 

Ola a tod@s!!  

Co motivo de elaborar un mapa lumínic

inquedanzas sobre a problemática da 

lumínica, andamos a argallar 

Pero antes de  escomezar, ímonos 

Somos un grupo de  cinco bolseiros de Sostibilidade, Participación e Integración Universitaria

(SPIU)  da Oficina de Desenvolvemento Sostible

Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade da Universidade de Santiago de 
Compostela. Os nosos nomes son Aran

O noso traballo consiste en   divulgar,
PAS e alumnado) á participación nun novo proxecto chamado
nas comunidades en transición que popularizou Rob Hopkins a raiz do
 
Para dinamizar este proxecto estamos a organizar unhas
aparentemente ignorada problemática da 
Esta semana fixemos unha pegada por todo o Campus da USC en Santiago, de 
que compartimos datos de interesse conectados coa contaminación luminosa(p
tamén no noso perfil do facebook: Calidade do ceo nocturno
traballar no roteiro nocturno polo campus sur
 

O obxecto desta nota é o roteiro nocturno
 

Ímonos xuntar, previa inscrición en 
da Escola de Óptica e Optometría, do Campus S
para repatilo material, dar as nocións máis básicas da actividade e iniciar o 
Queremos efectuar unha medición da contaminación luminosa, 

determinadas constelacións, insertando a nosa iniciativa na campaña mundial 

Night http:// www.globeatnight.org/

tomando nota dos aspectos máis lesivos que observemos 
emocional ou mapa sensorial onde volcar tódolos datos recadados
 
A nosa intención é rematala actividade 
Residencia Monte da Condesa nos brindan
 
Con respecto ao concurso artístico

cada participante nos faga chegar o seu traballo, 
curtametraxe) literario (poema, relato, relato curto, artigo) e caixón desastre 
seu sentir na contaminación lumínica
 
 
 
 
 

mapa lumínico sensorial do Campus Sur e por en común as 

problemática da contaminación 

os a argallar a actividade á que vos apuntáchedes. 

ímonos presentar: 

cinco bolseiros de Sostibilidade, Participación e Integración Universitaria

Oficina de Desenvolvemento Sostible (http://www.usc.es/plands/
Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade da Universidade de Santiago de 

Os nosos nomes son Arantxa, Cris, Ledicia, Lucía e Víctor. 

divulgar, concienciar, e instar á comunidade universitaria (profesores, 
PAS e alumnado) á participación nun novo proxecto chamado USC en transición

que popularizou Rob Hopkins a raiz do Peak oil

ara dinamizar este proxecto estamos a organizar unhas actividades dirixidas a sensibilizar sobre a 
aparentemente ignorada problemática da  Contaminacion LumínicaContaminacion LumínicaContaminacion LumínicaContaminacion Lumínica
Esta semana fixemos unha pegada por todo o Campus da USC en Santiago, de 
que compartimos datos de interesse conectados coa contaminación luminosa(p

perfil do facebook: Calidade do ceo nocturno). 
polo campus sur e nun concurso artístico.  

roteiro nocturno: 

Ímonos xuntar, previa inscrición en calidadedoceo@gmail.com, ás 21:30 diante da porta 
tometría, do Campus Sur -ao carón da Residencia Monte da Condesa

dar as nocións máis básicas da actividade e iniciar o 
efectuar unha medición da contaminación luminosa, mediante o conteo das

insertando a nosa iniciativa na campaña mundial 

ttp:// www.globeatnight.org/, analizando os puntos conflictivos 

máis lesivos que observemos co fin de elaborar un mapa lumínico 
onde volcar tódolos datos recadados.  

rematala actividade gozando da maravillosa panóramica que as terrazas d
nos brindan da cidade santiaguesa e da bóveda celeste.

artístico, nos próximos días ímos facela convocatoria d
os faga chegar o seu traballo, nas categorias de imaxe (fotogragía, debuxo, 

curtametraxe) literario (poema, relato, relato curto, artigo) e caixón desastre 
seu sentir na contaminación lumínica.  

por en común as nosas  

contaminación 

 

cinco bolseiros de Sostibilidade, Participación e Integración Universitaria 
http://www.usc.es/plands/), dependente da 

Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade da Universidade de Santiago de 

concienciar, e instar á comunidade universitaria (profesores, 
USC en transición inspirado 
Peak oil. 

rixidas a sensibilizar sobre a 
Contaminacion LumínicaContaminacion LumínicaContaminacion LumínicaContaminacion Lumínica. 

Esta semana fixemos unha pegada por todo o Campus da USC en Santiago, de “Sabías que”, nos 
que compartimos datos de interesse conectados coa contaminación luminosa(podédelos consultar 

 Ademáis estamos a 

, ás 21:30 diante da porta 
ao carón da Residencia Monte da Condesa- 

dar as nocións máis básicas da actividade e iniciar o noso percorrido. 
mediante o conteo das estrelas de 

insertando a nosa iniciativa na campaña mundial Globe at 
os puntos conflictivos no noso campus e 

fin de elaborar un mapa lumínico 

gozando da maravillosa panóramica que as terrazas da 
tiaguesa e da bóveda celeste. 

facela convocatoria dun certame onde 
nas categorias de imaxe (fotogragía, debuxo, 

curtametraxe) literario (poema, relato, relato curto, artigo) e caixón desastre  onde se reflicta o 



 

 

RECOmPILANDO INFORMACIÓN 
 

Requisitos 
Para poder participar nas nosas actividades é imprescindible que formes parte, na actualidade, da 

comunidade USC, non tes que ter  nocións  de astronomía, nin coñecer a problemática da 

contaminación lumínica, simplemente vir de boa gana coa intención de compartir unha 

experiencia e aprender. 

INSCRICIÓNS  

Envía o teu mail a calidadedoceo@gmail.com, facendo ver no asunto “inscrición roteiro”,  
indicándonos o voso nome e apelidos, a comunidade universitaria á que pertencedes (alumno, 
docente, PAS) e un teléfono de contacto. Espera mail de confirmación e xa estarás inscrit@. 

PrAZOS 

Ata completar o límite de prazas, adxudicación por orde estrita de incrición. 

DATA, LUGAR e HORA: 

A data exacta está por determinar por mor do tempo, contade cunha noite de entre  este 

mércores 30 de marzo ata o próximo venres 8 de abril.   

O punto de partida será na entrada da Escola universitaria de óptica e ortometría, no Campus Sur 

ao carón da Residencia Monte da Condesa:  

http://www.usc.es/opencms/es/centros/opto/index.html 

Hora: 21:30, trata de ser puntual, para non retrasala actividade. 

OUTRAS INSTRUCCIÓNS 

 Vén moi abrigad@, aínda que vaia boa noite, tamén vai frío. 

 Non é preciso que traias ningún material, nen papel nen lapis. 

 Se tes lanterna, planisferio ou  prismáticos na casa, podes traelos contigo, 
serán  un bo instrumental de apoio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

              
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


