
PROXECTO: CAMPAÑA DE INFORMACIÓN E CONCIENCIACIÓN SOBRE A 
RECOLLIDA SELECTIVA E A RECICLAXE EN CONCELLOS DA COMUNIDADE 
AUTÓNOMA GALEGA CO OBXECTO DE REDUCIR OS IMPROPIOS.



I. INTRODUCIÓN

Ao longo das últimas décadas, o traballo constante das Administracións 
Públicas e das entidades que velan pola mellora e conservación do Medio 
Ambiente, especialmente a prol da reciclaxe e da reutilización dos envases, 
obxectos, ferramentas e electrodomésticos cotiáns que protagonizan a nosa 
vida diaria, trouxo consigo unha progresiva concienciación dos consumidores, 
que cada vez son máis conscientes da importancia de “reciclar, reutilizar e 
reducir”.

Pero paradóxicamente, unido á boa vontade do consumidor concienciado, 
existe unha tendencia aínda elevada a reciclar erróneamente. É o que se 
coñece co nome de “impropios”, é dicir, aqueles residuos que son depositados 
de forma equivocada no contenedor de reciclaxe.

Segundo datos de Ecoembes, o 22,9% dos residuos do contenedor amarelo 
(envases de plástico, latas e bricks) e o 2% do contenedor verde (residuos non 
reciclables) son impropios.

Deste xeito, os principaes residuos impropios que se depositan no contenedor 
amarelo son perchas, xoguetes, pequenos electrodomésticos, roupa, discos 
compactos, cintas de video ou audio, cueiros ou envases doutros materiales 
coma caixas de cartón ou tarros e botellas de vidro. E no que se refire ao 
contenedor verde, aínda que o consumidor “acerta” máis á hora de depositar os 
seus residuos, os principais impropios son tapóns, cerámica, porcelana, vasos 
e copas de cristal e envases de medicamentos. 

Desta forma Ancaria SL, empresa especializada en deseño, comunicación e 
desenvolvemento de eventos, plantéxase a posibilidade á Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia e a Ecoembes de levar 
a cabo unha campaña encaminada a informar e concienciar sobre a recollida 
selectiva e a reciclaxe en concellos galegos cunha taxa de impropios sitúase 
entre o 30 e o 35 por cento.

A proposta de Ancaria SL fundaméntase no que teñen de perxudicial para a 
reciclaxe a existencia dunha alta porcentaxe de residuos impropios. A súa 
presencia entorpece a labor das prantas de clasificación e selección, 
favorecendo a ineficacia no proceso de reciclaxe. 

Porcentaxe de impropios
nos contedores verde e amarelo

22,9 %2 %



II. OBXECTIVO

O obxectivo prantexado por Ancaria SL para os concellos que, segundo datos 
proporcionados desde a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas e Ecoembes, estén na porcentaxe de impropios do 30-35 %, é 
acadar a diminución da porcentaxe de ditos impropios e aumentar a recollida 
selectiva axeitada dos mesmos.

Para elo, prantéxase unha campaña extensiva concellos das catro provincias 
galegas, desenvolvendo un programa de actividades que se estrutura en dous 
bloques fundamentais:

- Xornadas de concienciación para adultos

- Xornadas de concienciación e educación ambiental para escolares

Tras o desenvolvemento das diferentes actividades, que a continuación 
detallaremos, encamiñadas a alcanzar o obxectivo xeral prantexado, dende 
Ancaria SL levarase a cabo un seguemento nos concellos seleccionados, tanto 
no momento de celebración de ditas actividades – a través da realización dun 
exame de coñecementos aos participantes- como posteriormente a través de 
estudios e datos que se tiraran das enquisas e análises efectuadas por 
Ecoembes un tempo despois (un ou dous meses) da celebración da campaña 
comentada.



Equipo humano

Para o desenvolvemento do proxecto de concienciación e información sobre a 
recollida selectiva e a reciclaxe en concellos de Galicia, desde Ancaria SL 
conformarase un equipo humano formado por:

- 1 coordinador xeral do proxecto adicado exclusivamente ao desenvolvemento 
do proxecto, un profesional de contrastada experiencia na coordinación de 
equipos e na planificación de eventos, e que terá coma principais tarefas 
encomendadas:

· O contacto inicial con concellos, asociacións, colectivos e colexios a fin de conformar o 
calendario de actividades o máis axeitado posible para acadar a consecucións dos 
obxectivos e metas prantexados. Esta actividade está destinada a obter a ubicación máis 
axeitada para a “Aula de Concienciación en Reciclaxe para Adultos” (que logo 
describiremos) así como a obtención dos permisos necesarios para a montaxe da 
mesma.

· A coordinación dos 4 equipos de monitores (1 por provincia) que serán os encargados da 
execución do proxecto.

· A coordinación dos equipos de apoio que intervirán no proxecto tanto no traslado de 
estructuras, materiais didácticos e de merchandising, coma na montaxe e desmotaxe da 
aula educativa (que logo describiremos).

· A elaboración de informes parciais, a medida que se vaia desenvolvendo a actividade, e 
do informe final, unha vez chegue ao seu fin o proxecto.

- 4 equipos de monitores: Para o desenvolvemento do proxecto, conformaranse 
4 equipos de 3 monitores, quedando cada un dos equipos asignados a unha 
provincia e sendo responsable de levar a bo porto as actividades planificadas 
en cada un dos concellos de dita provincia, en contacto co coordinador xeral do 
proxecto. Serán monitores coas seguintes características xerais e específicas:

· Experiencia no trato con nenos e adultos, facilidade para falar en público e destrezas en 
docencia e educación.

· Especialistas no desenvolvemento de obradoiros, especialmente relacionados coa 
reciclaxe e a reutilización de materiais. 

· Con coñecementos específicos en materia de reciclaxe, recollida selectiva, medio 
ambiente, etc.

- Equipos de apoio: Serán os encargados da montaxe e desmontaxe das “Aulas 
de Concienciación en Reciclaxe para Adultos”, así coma o traslado de todos os 
materiais necesarios para o desenvolvemento das mesmas: estructuras, 
mobiliario, merchandising, materiais informativos e didácticos, etc. Os equipos 
de apoio traballarán en contacto directo co coordenador xeral e estarán 
sincronizados cos diferentes equipos de monitores.

Finalmente, os responsables máximos de Ancaria SL velarán polo axeitado 
desempeño das funcións asignadas a cada equipo de traballo, e pola boa 
marcha global do proxecto durante os seus catro meses de desenvolvemento.



III. ÁMBITO XEOGRÁFICO, PLANIFICACIÓN E EQUIPO 
HUMANO

A planificación da Campaña de información e concienciación sobre a recollida 
selectiva e a reciclaxe en concellos da comunidade autónoma galega co 
obxecto de reducir os impropios prantéxase dacordo cos seguintes 
parámetros.

Ámbito xeográfico

O desenvolvemento da actividade abrangue concellos das provincias de Lugo, 
A Coruña, Ourense e Pontevedra, cunha porcentaxe de impropios na fracción 
de envases de entre o 30 e o 35 %.

A actividade oriéntase en dúas vertentes: actividades enfocadas a público 
adulto preferentemente entre 18 e 65 anos e a estudantes de primaria de 10 a 12 
anos.

Por provincias, os concellos que abranguerá a actividade serán determinados 
por Ecoembes e a Consellería de Miedio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 
da Xunta de Galicia..
 



Duración

O proxecto prantéxase para iniciar o seu desenvolvemento a partires do 1 de 
outubro de 2012 e ata o 31 de marzo de 2013.

 

Para a súa execución, levarase a cabo unha planificación consensuada tanto 
con concellos e asociación – no caso das actividades dirixidas a adultos – 
coma cos colexios – actividades para nenos 10-12 anos. 

No primeiro caso, en relación á ideoneidade de lugar e data para a celebración 
da actividade, teranse en conta ademais das posibilidades e opcións 
prantexadas e ofrecidas tanto polo concello como polas diferentes asociacións 
contactadas, a existencia de eventos destacados na vila ou concello tales coma 
feiras especializadas, mercados, e outro tipo de eventos que supoñan a 
presencia dun público amplo. 

Noutras verbas, en consonancia con cada colectivo buscarase en cada sitio a 
mellor data para a celebración do evento, e que garanta unha presencia ampla 
de público que se poida ademais captar para participar no proxecto aquí 
descrito. Do mesmo xeito, o contacto con asociacións e colectivos en cada 
concello terá por finalidade tentar chegar ao maior número de públicos posible, 
a fin de garantir unha alta participación na actividade e que esta sexa todo un 
éxito.

No que ten que ver cos colexios, contactarase co director de cada centro 
escolar público, así coma co xefe de estudos e o profesor-profesores do grupo 
de idade de alumno aludido (10-12 anos) para buscar con eles a mellor data para 
desenvolver a aula de educación e concienciación para ditos escolares.

Previamente ó inicio do plan de actividades, o equipo de monitores (12 persoas) 
recibirá formación específica nos conceptos e temáticas que logo 
desenvolverán nos diferentes concellos galegos seleccionados.

Unha formación que terá lugar durante un periodo de 15 días e que correrá a 
cargo de persoal técnico cualificado da Consellería  de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

ABRMAR MAI ABR MAIXUÑ XUÑXUL AGO SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR

2012 2013
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V. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

O proxecto “Campaña de información e concienciación sobre a recollida 
selectiva e a reciclaxe en concellos da comunidade autónoma galega co 
obxecto de reducir os impropios” plantéxase fundamentalmente arredor de 
dúas liñas de actuación:

Liña 1: Xornadas de concienciación para adultos

Liña 2: Xornadas de concienciación e educación ambiental para escolares

O obxectivo xeral do proxecto é acadar, na medida das posibilidades e 
circunstancias que se vaia prantexando na planificación e desenvolvemento do 
mesmo, que en todos os municipios seleccionados se desenvolva polo menos 
unha das dúas liñas propostas, e sendo o obxectivo óptimo desenvolver 
realmente as dúas liñas en cada concello.

Liña 1: Xornadas de concienciación para adultos

A primeira das xornadas que se prantexa é aquela que vai dirixida a un público 
adulto xeralista, preferentemente de entre 18-65 anos, aínda que non é 
excluínte doutras idades (por debaixo ata os 15-16 anos e por riba dos 65, sen 
límite de idade), xa que toda a poboación pode e debe levar a cabo a actividade 
de reciclar e reutilizar, e facelo da forma máis axeitada.

Obxectivos e actuacións

O obxectivo da actividade é explicar de xeito sinxelo, didáctico e atractivo como 
se debe levar a cabo unha axeitada separación dos residuos domésticos, 
facendo especial fincapé en indicar cales son os residuos que se deben 
depositar en cada colector e cales non. De fondo, trátase para este grupo de 
idade de avanzar na concienciación de reciclar e de reciclar axeitadamente, co 
fin de reducir a “mala reciclaxe”, é dicir, o volumen de impropios. 

Do mesmo xeito, na Aula explicaranse as vantaxes de facer unha boa reciclaxe 
así coma dos resultados e beneficios que elo conleva.

As actuacións encamiñadas a cumprir os obxectivos descritos levaránse na xa 
denominada anteriormente coma “Aula de Concienciación en Reciclaxe para 
Adultos”. Será este un espazo que se construirá en cada concello a través da 
montaxe dunha carpa de 80 metros cadrados, perfectamente ambientada para 
a ocasión, e na que se integrará un aula didáctica onde o monitor especializado 
impartirá unha “sesión teórica” á que seguirá unha aplicación práctica e un 
exame posterior dos coñecementos adquiridos. Esta carpa (descrita 
pormenorizadamente no apartado Material e Merchandising) será o núcleo 
central das accións encamiñadas aos adultos. 



Resumindo, ditas accións son:

· Sesión informativa teórico-práctica sobre as vantaxes da reciclaxe e da 
recollida selectiva, a prevención na xeración de residuos, e o adecuado manexo 
dos mesmos á hora de depositalos no colector apropiado. Para elo, a parte 
práctica da sesión consistirá en analizar unha serie de residuos “dunha bolsa 
de basura doméstica estándar” (configurada polo equipo de monitores 
especializados) que se levarán á aula, e coa finalidade de que o público 
asistente os identifique e asigne ao colector axeitado, aprendendo como se 
debe separar.

· Obradoiros creativos con materiais reutilizados, co obxectivo de aportar ideas 
sobre que facer con moitos residuos antes de tiralos. Os obradoiros queren así 
fomentar a reutilización de materiais, creando obxectos decorativos, lúdicos e 
de utilidade. O obradoiro servirá así para poder concienciar sobre a reutilización 
e o consumo responsable, co obxectivo de desbotar a “cultura do usar e tirar”, 
de ensinar que os obxectos poden ter “outras vidas e usos”.

· Exame final voluntario aos asistentes co fin de avaliar os coñecementos 
adquiridos durante a sesión. E tras el, os participantes recibirán un agasallo 
premiando o seu interese e colaboración.

O desenvolvemento desta actividade prantéxase, segundo as circunstancias 
específicas de cada concello e das actividades que poidan rodear á actuación 
(feiras, mercados, festas, etc), para seren desenvolto en horario de mañá e/ou 
de tarde. En todo caso, garántense o desenvolvemento de alomenos 3 sesións 
do paquete de acción descrito (teoría+práctica+obradoiros+exame). 

Por exemplo, se a xornada é pola tarde, habería sesións cada hora e media: 
16:30-18:00-19:30 horas.

Entidades colaboradoras

Como xa se indicou con anterioridade, a coordinación desta actividade farase, 
en primeira instancia, cos responsables de área de cada concello elexido para 
levar a cabo a actuación. A través deles se determinará a idoneidade de espazo 
de ubicación da Aula e da data máis axeitada para a celebración das accións.

Ben a través do concello ou ben directamente, tamén se entrará en contacto 
coas asociacións existentes en cada concello, co obxectivo de difundir á 
actividade e convidar aos membros que as integran a participar nas sesións 
prantexadas. Será o caso de Asociacións de Mulleres Rurais, de Amas de Casa, 
de Veciños, Xuvenís, Culturais, Aulas e Centros Municipais da Terceira Idade, 
Centros de Día, etc. En definitiva, todos aqueles colectivos que son parte 
importante da sociedade e que poden e deben tamén concienciar sobre a 
reciclaxe.

Finalmente, unha vez sexa instalada a Aula, os monitores especializados 
responsables da mesma tamén se encargarán da captación directa na rúa de 
posibles “alumnos” para a súa participación na actividade.



Seguimento e resultados

O seguimento da actividade, en primeiro termo, levarase a cabo a través do 
mencionado exame de coñecementos que dará fin a cada sesión 
teórico-práctica. 

Posteriormente, a través dos estudos e enquisas que leve a cabo Ecoembes 
sobre as poboacións obxecto desta Campaña, comprobarase se a porcentaxe 
de impropios en cada caso diminúe unha vez pase un tempo desde o 
desenvolvemento das actividades da Aula. Ditos resultados amosarán se a 
incidencia da Aula é ou non significativa na redución do volume de impropios e 
no aumento da recollida selectiva, en cada caso.

Descrición dos contidos teóricos a impartir na Aula

1) Autodiagnose: Establecéndose un diálogo entre os monitores e os 
participantes na aula, analizaranse aspectos como: Sabemos reciclar? 
Reciclamos? Coñecemos a ubicación dos colectores máis próximos ao noso 
domicilio? Utilizámolos? Temos conciencia ecolóxica?

2) A problemática dos residuos: Análise das consecuencias negativas da 
xeración de residuos a nivel global –emisións e cambio climático, 
contaminación dos solos, etc.- e local – os aceites domésticos nas tubarías, 
puntos de vertido incontrolado no concello, incremento de custos a nivel 
municipal debido á incorrecta separación, etc.

3) En positivo: Situación do concello, medios a disposición da cidadanía para 
colaborar coa reciclaxe (colectores, punto limpio, servizo de recollida de 
voluminosos a domicilio,…)

4) Máis vale previr: Consellos para a compra responsable e a minimización dos 
residuos.

5) Punto verde: Que é e que significa.

6) Reciclar: Vantaxes da reciclaxe, con exemplos prácticos.

7) Diferentes tipos de residuos e diferentes solucións:

 · Envases lixeiros, papel, cartón, vidro e o resto.
 · Orgánicos.
 · Aceites usados.
 · Voluminosos e residuos perigosos.
 · Produtos farmacéuticos.
 · Etc.

8) Destino dos residuos: Explicación do proceso e resultado da reciclaxe. 
Amosar produtos de uso cotián procedentes da reciclaxe.

9) Resolución de preguntas e dúbidas.

Exemplo de exame de avaliación de 
coñecementos para adultos (preguntas e 
respostas):

Un punto limpo é …

a) Un vertedoiro
b) Un lugar a onde se levan os residuos en 
xeral
c) Un lugar a onde se levan os residuos de 
características especiais (mobles, colchóns, 
aceites, ….)

A compostaxe doméstica  consiste en …. 

a)Transformar a materia orgánica nun 
abono natural 
b) Reciclar a materia orgánica en orixe
c) As dúas respostas anteriores son 
correctas

Valorizar enerxeticamente significa …

a) Extraer a enerxía contida nos residuos 
non reciclables
b) Depositar os residuos nun vertedoiro
c) Queimar os residuos sen máis

Un envase de iogur debe depositarse en …

a) O contedor amarelo
b) O contedor verde xenérico
c) O iglú verde

Un brick de zume debe depositarse en …

a) O contedor azul
b) O contedor amarelo
c) O contedor verde xenérico

O destino dunha bolsa plástica debe ser …

a) Un composteiro
b) O contedor verde xenérico
c) O contedor amarelo

Un cueiro debe arroxarse ao …

a) Contedor verde xenérico
b) Contedor amarelo
c) Punto limpo

Reutilizar consiste en …

a) Alongar a vida útil dun produto

b) Transformar un produto en novas 
materias primas

c) Valorizar enerxeticamente un residuo



Liña 2: Xornadas de concienciación sobre a reciclaxe para escolares

A segunda liña de actuacións que se prantexa vai dirixida a estudantes de 
Educiación Primaria, de entre 10 e 12 anos.

Obxectivos e actuacións

O obxectivo da actividade é explicar de forma sinxela, didáctica e amena, tendo 
en conta o espectro de idade no que nos movemos, como se debe facer unha 
axeitada separación dos residuos domésticos, facendo especial fincapé en 
indicar cales son os residuos que se deben depositar en cada colector e cales 
non. Co obxecto de favorecer e facilitar o proceso de reciclaxe, e avanzar na 
concienciación do que é reciclar e das vantaxes que ten. 

Hai que ter en conta que se trata dun grupo de idade crave non so con vistas a 
que nun futuro non moi lonxano deben ser adultos concienciados da 
importancia destes aspectos, senón que é crave xa con esta idade, porque 
poden y deben comezar a reciclar nas súas casas e, aínda máis, concienciar aos 
membros “maiores” da súa familia (pais, tios, avós…) nos valores que se lles 
transmitirán, é dicir, convertilos en axentes difusores daqueles nos seus 
fogares.

As actuacións encamiñadas a cumprir os obxectivos descritos levaránse nas 
aulas dos Centros escolares públicos dos concellos anteriormente indicados.

As accións que se desevolverán, en coordinación co profesorado de cada 
centro docente, son:

· Unidade didáctica informativa teórico-práctica sobre as vantaxes da reciclaxe 
e da recollida selectiva, a prevención na xeración de residuos, e o adecuado 
manexo dos mesmos á hora de depositalos no colector apropiado. Para elo, a 
parte práctica da sesión consistirá en analizar unha serie de residuos “dunha 
bolsa de residuos doméstica estándar” (configurada polo equipo de monitores 
especializados) que se levarán á aula, e coa finalidade de que os rapaces 
público asistente os identifique e asigne ao colector axeitado, aprendendo 
como se debe separar. 

Para a posta en marcha desta xornada nos centros educativos, empregaranse 
unidades didácticas e materiais interactivos (fichas e cadernos de actividades, 
videoxogos, cartaces, vídeos) ideados e deseñados por Ecoembes.

· Obradoiros creativos con materiais reutilizados, co obxectivo de aportar ideas 
sobre que facer con moitos residuos antes de tiralos. Os obradoiros queren así 
fomentar a reutilización de materiais, creando obxectos decorativos, lúdicos e 
de utilidade. O obradoiro servirá así para poder concienciar sobre a reutilización 
e o consumo responsable, co obxectivo de desbotar a “cultura do usar e tirar”, 
de ensinar que os obxectos poden ter “outras vidas e usos”. Para esta 
actividade, os monitores apoiaranse nas propostas de actividade de 
reutilización que Ecoembes describe no seu blog www.amarilloverdeyazul.com.

· Concienciación aos profesores nos valores descritos e entrega material 
didáctico a aqueles para que o incorporen nos seus temarios e aulas didácticas, 
especialmente aos que imparten asignaturas relacionadas co medio ambiente 
e cos valores sociais.

· Exame final aos alumnos co fin de avaliar os coñecementos adquiridos 
durante a sesión. E tras el, os participantes recibirán un agasallo premiando o 
seu interese e colaboración.

O desenvolvemento desta actividade prantéxase, segundo as circunstancias 
específicas de cada Colexio, tendo en conta o periodo lectivo dos mesmos e 
procurando evitar as épocas de exames. En todo caso, serán os profesores 
específicos quen determinen cando é o momento idóneo para impartir estas 
xornadas dentro da súa aula e do seu calendario cuatrimestral.



Entidades colaboradoras

Como xa se indicou con anterioridade, a coordinación desta actividade farase, 
en coordinación co director, xefe de estudios e profesor da materia relacionada 
(medioambiente, sociedade, etc.) en cada centro educativo.

Seguimento e resultados

O seguimento da actividade, en primeiro termo, levarase a cabo a través do 
mencionado exame de coñecementos que dará fin a cada sesión 
teórico-práctica. Posteriormente, a través da consulta aos estudos e enquisas 
que leve a cabo Ecoembes sobre as poboacións obxecto desta Campaña, 
comprobarase se a porcentaxe de impropios en cada caso diminúe unha vez 
pase un tempo desde o desenvolvemento das actividades da Aula. Ditos 
resultados amosarán se a incidencia da Aula é ou non significativa na redución 
do volume de impropios e no aumento da recollida selectiva, en cada caso.

Descrición dos contidos teóricos a impartir na Aula

1) Autodiagnose: Establecéndose un diálogo entre os monitores e os alumnos, 
analizaranse aspectos como: Sabemos reciclar? Reciclamos? Coñecemos a 
ubicación dos colectores máis próximos ao noso domicilio? Utilizámolos? 
Temos conciencia ecolóxica?

2) A problemática dos residuos: Análise das consecuencias negativas da 
xeración de residuos a nivel global –emisións e cambio climático, 
contaminación dos solos, etc.- e local – os aceites domésticos nas tubarías, 
puntos de vertido incontrolado no concello, incremento de custos a nivel 
municipal debido á incorrecta separación, etc.

3) En positivo: Situación do concello, medios a disposición da cidadanía para 
colaborar coa reciclaxe (colectores, punto limpio, servizo de recollida de 
voluminosos a domicilio,…)

4) Máis vale previr: Consellos para a compra responsable e a minimización dos 
residuos.

5) Punto verde: Que é e que significa.

6) Reciclar: Vantaxes da reciclaxe, con exemplos prácticos.

7) Diferentes tipos de residuos e diferentes solucións:

 · Envases lixeiros, papel, cartón, vidro e o resto.
 · Orgánicos.
 · Aceites usados.
 · Voluminosos e residuos perigosos.
 · Produtos farmacéuticos.
 · Etc.

8) Destino dos residuos: Explicación do proceso e resultado da reciclaxe. 
Amosar produtos de uso cotián procedentes da reciclaxe.

9) Resolución de preguntas e dúbidas.

Exemplo de exame de avaliación de 
coñecementos para nenos de 10-12 anos 
(preguntas e respostas):

Un cueiro pode transformarse en …

a) Unha bolsa plástica
b) Unha mangueira
c) Non se pode reciclar

As latas de refrescos e conservas deben 
introducirse en …

a) Iglú verde
b) Contedor verde xenérico
c) Contedor amarelo

As botellas plásticas de auga e refrescos 
(PET) pódense converter en …

a) Moquetas
b) Forros polares
c) As dúas respostas anteriores son 
verdadeiras

O destino dun tarro de marmelada é o …. 

a) Contedor amarelo
b) Contedor xenérico
c) Iglú verde

Un colchón debe trasladarse ao …

a) Contedor verde xenérico
b) Contedor amarelo
c) Punto limpo

O vidro é un material …

a) 100% reciclable
b) 50% reciclable
c) 25% reciclable

Os xoguetes de plástico deben depositarse 
en …

a) Contedor amarelo
b) Iglú verde
c) Contedor verde xenérico

Reciclar consiste en …

a) Utilizar varias veces un produto
b) Transformar un residuo en novos 
materiais 
c) Consumir de forma responsable



VI. MATERIAIS

Aula de Concienciación en Reciclaxe para Adultos

O espacio anteriormente descrito destinado a impartir os coñecementos en 
reciclaxe e reutilización a un público adulto contén os seguintes elementos 
materiais:

· Carpa: a aula será construída coma unha carpa de 80 metros cadrados (8x10 
m.) con paredes en tres das súas caras, quedando o frente aberto. A carpa 
levará as paredes (internas e externas) e o frontis cun deseño agradable e 
atractivo e relacionado coa campaña descrita, a fin de atraer a todo o público 
interesado posible.

A Aula contará con todos os elementos de seguridade necesarios 
encamiñados a previr as posibles inclemencias do tempo que se darán no 
periodo outubro 2012-marzo 2013. Do mesmo xeito, contará co correspondente 
seguro de responsabilidade civil tanto para materiais (continente) como para o 
desenvolvemento das actividades (contido).

A carpa levará iluminación eléctrica e diversos puntos de conexión para os 
equipos a utilizar. O chan será enmoquetado.

A fin de optimizar o axeitado desenvolvemento deste Aula polos diferentes 
concellos galegos indicados, Ancaria SL contará con dúas aulas idénticas en 
forma e contido que poderán operar simultáneamente un mismo día en dúas 
ubicacións e con dous equipos diferentes.

· Outros elementos decorativos: ademais das paredes e do frontis da carpa, 
utilizaranse roll ups que difundirán a imaxe das xornadas e animarán a 
participar nas mesmas.

· Para o desenvolvemento da Aula: Os monitores contarán con ordenador 
portátil conectado a unha pantalla de televisión, ferramentas nas que se 
apoiarán para facer máis dinámica a aula teórica. Ademais, disporán de 
abundante material informativo así coma unha bolsa con residuos para a 
realización da actividade práctica, e todo tipo de materiais para o posterior 
desenvolvemento dos obradoiros creativos.

Para premiar a participación dos asistentes á Aula, os monitores contarán con  
diversos agasallos que gardarán relación coa temática desenvolta.

Finalmente, a Aula contará con cadeiras para que se poidan sentar os 
asistentes, diversas mesas para o desenvolvemento dos obradoiros prácticos, 
un mostrador a modo de recepción con material informativo, e unha mesa con 
cadeira alta para os monitores que impartan a aula teórico-práctica.



E nas aulas dos Colexios… 

No que se refire aos colexios, as aulas dos mesmos será o espacio no que se 
desenvolvan as xornadas. Deste xeito, os monitores poderán servirse dos 
elementos que o colexio teña e poña á súa disposición (pizarra, proxector, 
televisión, ordenador, etc.). De todas formas, para cubrir calquera eventualidade 
ou carencia, o equipo de monitores disporá dun ordenador portátil e un 
proxector para desenvolver a súa actividade con totais garantías.

· Como xa se indicou anteriormente, os monitores disporán de material 
didáctico e informativo de Ecoembes, así coma unha bolsa de residuos para a 
realización da actividade práctica, e todo tipo de materiais para o posterior 
desenvolvemento dos obradoiros creativos.

VII. CONCLUSIÓNS

O que se pretende desde Ancaria SL co prantexamento deste programa de 
actividades é acadar a concienciación e implicación do cidadán na correcta 
separación do lixo, utilizando as ferramentas de sensibilización axeitadas. 

O cidadán debe así percibir a problemática dos impropios, e as dificultades que 
se xeneran cando a separación de residuos non é a correcta. De xeito que a 
sociedade comece a asimilar que é necesario levar a cabo un cambio de 
actitude e de hábitos na reciclaxe e na reutilización de residuos. 


