
#27S #EducaPolo Clima

27 de setembro : O GRAN DÍA
8. Actividades festivas e reivindicativas: contacontos polo clima, taller de música polo clima (música en directo, eco- playlist…), 
exposición de traballos de días anteriores, entrega de premios… 
Finalizamos coa concentración de cinco minutos polo clima na hora do recreo. É o momento de música, pancartas, camisetas, vídeos….
9. Visibiliza a túa loita: sobe imaxes, vídeos ás redes sociais sobre as túas actividades co  hashtag # EducaPoloClima.
10. Acode á manifestación en transporte público, participa, loita. É o momento. Non haberá ensino nun planeta morto.

23 de setembro  :
ARRANCA A EMERXENCIA CLIMÁTICA
1. Organízate. Promove unha xuntanza inicial 
para xestionar as accións eco-activas coas túas 
compañeiras e compañeiros. 

a. Crea unha comisión de traballo.
b. Valora o tempo que podedes dedicar e os 
recursos disponibles. 
c. Podes repartir as actividades de diferentes 
maneiras: por eixos temáticos, niveis educati-
vos, áreas académicas…

24 de setembro :  MOBILIDADE
2. Taller de mobilidade. As horas de entrada e saída dos centros educativos perturban a mobilidade 
da contorna e aumentan o perigo de accidentes da comunidade educativa polo uso masivo de 
coche particular. As administracións deben retomar á priorización da matriculación do alumnado 
preto do seu domicilio, pero ti tamén podes contribuír a mellorar a mobilidade.
      a. Accede ao teu centro en transporte público, bici ou a pé; e, se non é posible, en coche 
          compartido.
      b. Elabora propostas de mellora para presentar no Concello sobre acceso en transporte público
       ao centro educativo, camiños escolares…
      c. Organiza un grupo de usuarios de coche compartido no teu centro.  Aforraredes tempo,
            diñeiro e contaminaredes menos.
      d. Co alumnado, crea carteis para animar ás familias para realizar un acceso sustentable ao 
           centro. É importante promover o respecto de normas de tráfico, aparcamentos en zonas 
           adecuadas, evitar o acceso en coche particular…

25 de setembro :
EFICIENCIA ENERXÉTICA E 
XESTIÓN DE RESIDUOS 
3. Eficiencia enerxética:

a. Elabora propostas de mellora para presentar ao 
equipo directivo sobre edificacións  ecoeficientes, 
xanelas, persianas, sensores de luz e auga… Pero 
tamén de concienciación de uso (non abrir xanelas 
coa calefacción posta, non acender a luz se non é 
necesario, etc.).
b. Promove patios verdes: horto, reforestación… 

4. Xestión de residuos: Comproba que hai recipientes 
de reciclaxe adecuados.
    a. Plásticos cero: Evita o uso de envases dun só uso.
         Entre  todas e todos podemos conseguir un patio
         limpo.

26 de setembro :
PREPARANDO A MOBILIZACIÓN, CONSUMO E ALIMENTACIÓN
5. Talleres de pancartas, camisetas, vídeos sustentables para a xornada do 27S.
6. Alimentación: 
 a. Proposta para menú de cafetería e comedor saudables 
              (si a froita e non á bolería industrial e refrescos azucrados).
 b. Consome auga da billa nos territorios onde sexa posible. 
 Concurso de botellas de auga.  Tunea a túa botella. 
7. Consumo: Feira de intercambio sostible (libros, ropa, xoguetes…).
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