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ai tres semanas na clase de 2ºA, empezamos a xuntar tapóns  para   
axudar  a  Aitana. Esta  nena ten  que  operarse  do  pulmón  dereito e  
necesita  moitos  cartos  para  ir  a  Estados  Unidos.H

A campaña consiste en recoller todos os tapóns posibeis e levalos as oficinas de 
Seur. Esta empresa encárgase de transportalos á unha planta de reciclaxe de  
Navarra . 
Alí  pagan a 0,30 euros cada kilo, para  reciclalos e volvelos a convertir  
noutras  cousas  de  plástico. 
Valen moitos tipos de tapóns, os de botellas de leite, auga, aceite, zume, 
gaseosa, champú, suavizante…

TODOS  OS  QUE  SON  FLEXIBLES VALEN! 

Cando  nos  enteramos da campaña empezamos a  traer  tapóns e fixemos  con  
eles un  mural  no  pasillo  do  colexio para  que  outros  nenos  se  animaran  a  
colaborar. E así foi.  Chegaron tantos  tapóns  que  puxemos  un caixón  grande 
abaixo  para que a  xente  os  botara e  xa  está  cheo!
Para  que  non se  perdera ningún  tapón  dos da  merenda do  recreo, baixamos  
ao  patio  cun  cartel para  que  todos  se  enteraran da  nosa  campaña.
Agora,  queremos  anunciala  nesta  revista para  que  toda  a  xente  que  a  lea  
se  anime a axudar  a  Aitana , porque  xa  se  xuntou  a  metade  da  cantidade  
precisa e se   todos  colaboramos  gardando  os  tapóns  que  nestas  festas  se 
poden  xuntar, lograremos salvala.  Non  os  tiredes! É  unha  pena  
desperdicialos  podendo axudar a  unha  nena  enferma  e  ao  medio  ambiente  
tamén. Pensemos  que  o material  de  que  están  feitos os  tapóns  pódese  
reciclar varias veces . .  E ademáis, que nos costa xuntar tapóns?

ASÍ  QUE  POR  FAVOR, NESTAS  FESTAS, QUE  
NON  SE  TIRE  NIN UN  TAPÓN  DAS  

BOTELLAS!

TAPÓNS PARA AITANA
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