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OBXECTIVOS

Os obxectivos principais eran aprender a facer un

consumo responsable, tanto na parte económica como

medioambiental, e aprender a traballar en equipo,

utilizando tanto técnicas tradicionais como as novas

tecnoloxías, e así ao mesmo tempo comprobamos a

evolución do consumo nestes últimos anos.

PRIMERA FASE

Na primeira parte do concurso cada un ía buscando as

súas solucións e en grupo fumos axudándonos uns aos

outros. Cando tíñamos dúbidas acudíamos ás fichas da

propia web; e ás veces á Internet. O fixemos utilizando



algunhas clases de Matemáticas, Atención Educativa e

desde as nosas casas.

SEGUNDA FASE

Para o cartel, unha encargouse de imprimir as fotos,

outra de comprar a cartulina e as demáis puxeron o

material. O que queríamos reflexar era a idea de cómo as

novas tecnoloxías inflúen no consumo, e cómo se foron

mellorando a maioría dos artículos que consumimos.

Utilizamos os ordenadores para buscar e imprimir as

fotos, para dixitalizar o cartel e para facer a memoria. E

ademáis quixemos usar técnicas tradicionais, como

rotuladores, bolígrafos, celos de distintas cores, ceras,…,

que contrastan co mundo actual das Tics.



AVALIACIÓN

Gustounos moito todo o proxecto porque aprendimos

moitas cousas, e estivemos aprendendo xuntos, e sabendo

o que é traballar en equipo. Ás veces é difícil conseguir

que os profesores nos deixen facer traballos na clase en

equipo, porque podemos montar follón, pero creemos que

ao final é máis productivo. E ademáis traballamos

conceptos relacionados con todas as materias, como

Ciencias Naturais, Educación Plástica, Lengua Castellana,

Lingua Galegas, Informática, Matemáticas,… Así que todo

foi aproveitado para o noso rendemento académico.

Desde logo que sí repetiríamos.



ANEXOS

Nuestro cartel:


