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CLAVES PARA REDUCIR                                                                                 DATA………………………………………    CURSO……………..  

NOME……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    Nº………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Cal é a intención do texto anterior? 

    Explicar como reciclar os produtos. 

    Dar consellos para reducir o lixo. 

    Explicar o proceso da reciclaxe. 

    Ensinar por que reducir non é bo. 

2- Onde atoparías este tipo de texto? 

    Nun anuncio publicitario. 

    Nun manual de instrucións. 
    Nun manual de reciclaxe. 

    Nun folleto que vende produtos reciclados 

3- A que fai referencia o  que aparece no título? 

R.L- O  Fai referencia a necesidade de REDUCIR o noso consumo diario. Para 

elo debemos consumir responsablemente. 

 

  Non é máis que producir menos 
residuos. 

  O lixo que acumulamos nas nosas 
casas ao final do día ten que ser 
tratado e isto supón un gran custe, 
tanto ambiental como económico.  

  Se logramos diminuir a cantidade de 
desperdicios xerados, axudaremos a 
protexer o medio ambiente e a aforrar 
cartos.    

  Porque a súa recollida e axeitado 
tratamento constitúen servicios 
esenciais que, ao igual que a auga, a 
luz, a gasolina, etc, debemos pagar.   
Cantos menos refugallos xeremos, 
menos refugallos a tratar! 

 

Consumir de forma responsable. 

O mellor é facer ou elaborar unha lista 
do que realmente se necesite. 

- Evitar a adquisición de productos moi 

envasados e moi empaquetados. 

- Mellor os envases grandes e de tamaño 

familiar, e rexeitar os envoltorios 

individuais. 

- Evitar os artigos de usar e tirar. 

- Poñer freo ao consumo desmesurado 

de bolsas plásticas. Reutilizar as de tea e 

recuperar o tradicional carriño da 

compra. É moito máis cómodo e 

ecolóxico. 
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4- Cal dos seguintes consellos non aparece no texto? 

   Non usar bolsas de plástico senón de tea.  

    Mercar produtos de tamaño familiar. 

    Empregar os carriños da compra tradicionais. 

    Ir ao supermercado e comprar o que vexamos que nos fai falta. 

 
5- Segues algunha das claves que se mencionan no texto para reducir? 

Escribe unha clave máis para reducir o uso do papel. 

 R.L 

6- Que quere dicir que tratar o lixo supón un gran custo ambiental? 

 Que canto máis lixo se produce menos contaminamos. 

 Que tratar o lixo supón moito gasto para o medio ambiente. 

 Que se non reducimos o lixo o medio ambiente non se contamina. 

 Que para tratar o lixo non é necesario contaminar moito. 

 
7- Clasifica estes produtos na seguinte táboa. 
 
refrescos en lata       paquetes pequenos de espaguetes      xel tamaño familiar 

 sacos de fariña de 5 kg    botellas de auga de 250 ml        rede de 6 kg de laranxas 

Envases adecuados Envases non adecuados 

 sacos de fariña de 5 kg     refrescos en lata      

 xel tamaño familiar  paquetes pequenos de espaguetes     

 rede de 6 kg de laranxas  botellas de auga de 250 ml      

 

 

 


