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1. FINALIDADE

Establecer  normas  e  procedementos  para  a  execución  e  avaliación  do  I
CONCURSO  ESCOLAR  DE  RECICLAXE  DE  PLÁSTICOS  “Recicrea”  dirixida  á
comunidade educativa do IES Punta Candieira e do CEIP "Nicolás del Río".

2. OBXECTIVOS

• Concienciar  aos  alumnos  e  á  comunidade  educativa  na  importancia  da
reciclaxe dos plásticos e do feito de non xerar residuos.

• Desenvolver  actuacións  diversas  que poñan en práctica  a  regra  dos  3R:
reducir, reutilizar e reciclar.

• Sensibilizar  ao  conxunto  da  sociedade  sobre  o  papel  que  xogan  as
institucións educativas na educación ambiental dos alumnos.

• Compartir experiencias entre os compoñentes da comunidade educativa e o
resto da cidadanía para lograr unha sociedade máis sostible.

3. ALCANCE

Comunidades educativas do IES Punta Candieira e CEIP Nicolás del Río.

4. CATEGORÍAS

Categoría 1: alumnado do CEIP Nicolás del Río 
Categoría 2: alumnos de 1º e 2º de ESO
Categoría 3: alumnos de 3º e 4º de ESO e FP Básica
Categoría 4: alumnos de Ciclos Formativos e Bacharelato
Categoría 5: persoal docente e non docente

5. A PRESENTACIÓN

Trátase  de  deseñar  unha  estrutura  para  a  súa  posterior  elaboración  nos
talleres  de  FP.   A  función  é  a  de  conter  os  plásticos  para  a  súa  posterior
recollida e reciclaxe. Os deseños gañadores serán construídos polos alumnos
dos  Ciclos  Formativos  e  serán  colocadas  en  distintos  puntos  da  Vila.  Dita
estrutura deberá ter as seguintes características:

• Debe ter un deseño harmónico co medio ambiente.
• Pode ter calquera forma (paxaro, peixe…)
• Dado  que  a  construción  da  mesma  realizarase  en  metal,  hai  que

adaptar o deseño a dito material
• O deseño debe incluír acceso ao interior para o seu baleirado.

• Poden participar alumnos de forma individual ou en grupo.

6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación do proxecto será sobre 100 puntos:



Criterio Puntuación

Creatividade do proxecto realizado 50

Viabilidade de realización do deseño 40

Presentación do proxecto 10

7. XURADO CUALIFICADOR

Estará conformado polo profesorado que constitúe os equipos das Bibliotecas
Escolares.

8. INSCRICIÓN

Ata  o  31  de  xaneiro  de  2020.  Facilítase  folla  de  inscrición  nas  Bibliotecas
Escolares.

9. RESOLUCIÓN

A resolución e os alumnos gañadores darase a coñecer a finais  do mes de
febreiro de 2020. Durante os meses seguintes procederase á construción das
estruturas gañadoras para poder colocalas en distintos puntos da Vila o día 5
de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente. Nas estruturas colocarase unha placa
co  nome dos  gañadores  que  recibirán,  ademais,  un  lote  de  libros  sobre  a
temática do concurso. 

Cedeira, a 20 de xaneiro de 2020


