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ECOescola As Campeiras



Ola rapaces e rapazas. Chámome Montse García e son 
concelleira no concello de As Pontes de García Rodríguez. 

Veño presentarvos unha campaña municipal chamada 
“Rqu3R” (“erre que erre”) que pretende concienciar 
e sensibilizar á veciñanza e a poboación en xeral na 
protección do medio ambiente. Esta campaña baséase 
na correcta xestión dos residuos, tentando fomentar 
a redución, reutilización e reciclaxe dos mesmos -para 
contribuír á redución da pegada ecolóxica- ademáis de
fomentar o aforro dos custes de tratamento de residuos 
no municipio, mediante por exemplo, un correcto uso do 
punto limpo. Por todo isto púxose en marcha o proxecto 
da Ecoescola As Campeiras, para promover todas estas 
accións medioambientais mediante técnicas didácticas
amenas e divertidas para vós.
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A Ecoescola As Campeiras é un centro de educación 
ambiental en prol da cultura da reciclaxe e da 
concienciación cidadá sobre a xestión dos refugallos 
domésticos e urbanos. O edificio que alberga a Ecoescola 
foi construído na década do 1960 como escola unitaria 
rural, á que acudían nenos e nenas de entre 6 e 12 anos. 
Esta antiga escola foi rehabilitada no 2013 e a finais 
do 2015 acondicionada para actividades de educación 
ambiental. Constitúe polo tanto, un perfecto exemplo de 
reutilización dos recursos, como veremos a continuación.

OS 3 ERRES
Supoño que vos sonará a norma das 3 erres... pois ben, 
trátase dunha proposta sobre hábitos de consumo 
popularizada pola organización ecoloxista Greenpeace. 
En galego as 3 erres corresponden ás palabras Reduce, 
Reutiliza e Recicla. Imos coñecelas ben para poder 
poñelas en práctica!



Reduce
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A finalidade deste principio é diminuír o gasto en auga, 
materias primas, enerxía e tamén emisións de CO2 á 
atmósfera no proceso de produción dun novo produto 
ou no seu transporte.

Como o facemos?

• Mercando produtos locais, co que evitaremos as 
emisións de CO2 producidas no transporte a longas 
distancias.

• Adquirindo produtos sen empaquetar, rexeitando 
aqueles que veñan en bandexas, por exemplo.

• Escollendo meteriais reciclables ou reciclados e 
rexeitando os de “usar e tirar”.
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Dos seguintes hábitos marca cunha X cal serían os 
apropiados dacordo co principio de Redución:

1. Todos os sábados vou cos meus amigos a cear a unha 
cadea de comida rápida.

2. Xogo ao fútbol cos meus amigos, no canto de mercar 
unha vídeoconsola.

3. Nas vacacións viaxo cos meus pais en avión a un hotel 
con moitas piscinas e campos de golf.

4. Cando vou á compra levo sempre unha bolsa de tea e 
rexeito as de plástico.

5. Merco unha botella de auga cada vez que saio facer 
deporte.

6. Cando vou ao súper, entre un produto de fóra e outro 
local, merco sempre o local.

[Solucións ao exercicio anterior: as correctas son a 2, a 4, a 6]

ACTIVIDADE 1

Sabías que... en España mercamos 
cada ano 567.000 toneladas de novos 
aparellos eléctricos e electrónicos?
Coñeces o termo “obsolescencia 
programada”? Cal é a túa opinión?
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Reutiliza

Reutilizar significa alongar a vida de cada produto 
dende que se compra ata que se tira, utilizando o mesmo 
tantas veces como sexa posible antes de convertelo nun 
refugallo.

Como o facemos?

• Adquirindo produtos de segunda man, vendendo ou 
regalando os que xa non usemos.

• Dándolle unha nova vida aos produtos: recuperar un 
moble vello, facer novos obxectos con refugallo, etc.

• Usando o reverso dos folios impresos para, por 
exemplo, tomar apuntes.
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ACTIVIDADE 2
Utiliza a túa imaxinación. Que se che ocorre facer cos 
seguintes obxectos no canto de tiralos ao lixo?

Bote de vidro:

Aceite de cociña usado:

Rodas vellas do coche:

Retais de tela:

Chapas de botellas:

Sabías que... con 100 kg de restos 
orgánicos podemos obter mediante o 
proceso de compostaxe 30 kg de abono 
orgánico? 
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ReCICLA

O lixo debemos separalo para depositalo nos colectores 
selectivos de recollida. Este paso é moi importante, 
pois dende os colectores será trasladado para a súa 
reciclaxe. Se non fas ben este proceso o lixo rematará 
no lugar equivocado e será moito máis difícil reciclalo.

No concello de As Pontes, separamos co modelo 
SOGAMA, do que falaremos máis adiante, que se basea 
na separación de refugallo da seguinte maneira:
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ACTIVIDADE 3
Indica a que colectores botarías os seguintes refugallos?

• Bote de conservas de vidro con tapa:

• Cartón de pizza:

• Servilletas usadas de papel:

• Cepillo de dentes:

• Copa de cristal:

• Pilas:

Sabías que... mentres na U.E. se recicla 
unha media aproximada dun 25% dos 
residuos xerados, en España apenas 
se chega ao 15% e, en Galicia a taxa de 
reciclaxe é dun 10%? Cal pensas que é o 
motivo de que aquí se recicle menos?

Solucións: iglú verde e colector amarelo/xenérico ou azul/xenérico/xenérico/xenérico/punto limpo
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A XESTIÓN DO LIXO
 o modelo sogama

O lixo unha vez separado nos colectores correspondentes, 
é transportado a plantas de tratamento para a súa 
reciclaxe. En Galicia hai tres modelos de xestión, e nos 
tres o plástico, o vidro, o cartón e o material os puntos 
limpos seguen o camiño da reciclaxe. A diferenza 
está na fracción orgánica, coa que SOGAMA elabora 
combustible para obter enerxía eléctrica.

O modelo SOGAMA baséase no seguinte:

RECOLLIDA 
INDIFERENCIADA RECOLLIDA SELECTIVA

Fracción Resto Envases 
lixeiros

Vidro Papel e 
cartón

Pilas

PUNTO LIMPO

Outras recollidas

PLANTAS DE 
TRANSFERENCIA

CTRIG

PLANTAS DE RECUPERACIÓN 
E RECICLAXE

MATERIAIS 
RECICLADOS

COMPLEXO MEDIOAMBIENTAL 
DE CERCEDA (SOGAMA)

Planta de 
valorización 
enerxética

Planta de 
selección de 

envases

E. eléctrica Vertedoiro

Vertedoiro RSU

E. eléctrica
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ACTIVIDADE 4
Enche os ocos segundo o esquema anterior do modelo SOGAMA

1. Nós nas nosas casas separamos o lixo depositando cada 
refugallo no seu colector correspondente.

2. Os refugallos dos colectores do iglú verde e o azul pasan 
directamente ás ....................................................................................... para 
posteriormente converterse en materiais reciclados.

3. O lixo dos colectores ................................................... e amarelo 
(xenéricos e ..........................................................) son transportados 
polos camións do lixo de cada concello ás plantas de transferencia. 
No caso de As Pontes, á planta de transferencia de Narón.

4. Nestas plantas de transferencia o que se fai é o trasvase 
dende os camións a outros colectores de maior capacidade, que 
serán transportados ao complexo de SOGAMA, no concello de 
Cerceda.

5. Cando os colectores chegan a SOGAMA (ben en camións, 
ben por ferrocarril) por separado, pésanse nunha báscula e 
descárganse nunhas tolvas.

6. Os refugallos do Colector Amarelo chegan a unhas máquinas 
de cribado, onde se separan primeiro por tamaño. Despois 
selecciónanse por tipoloxía. Todos estes materiais son triturados 
e/ou prensados para ser enviados, ao igual que o vidro e o papel 
e cartón, ás ......................................................................................................

7. Os refugallos do Colector ............................................. (composto 
de refugallos non reciclables e materia orgánica) deposítanse 
en moegas de descarga. Sécase e tritúrase para conseguir 
Combustible Derivado de Refugallos (CDR). Este combustible 
quéimase para obter .......................................... As cinzas e escouras 
producidas neste proceso van para un .................................................

Solucións ao exercicio anterior: 2. Plantas de recuperación e reciclaxe 3. Verde /  envases 
lixeiros 6.  plantas de reciclaxe 7.  verde / enerxía eléctrica 8.  vertedoiro
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