
Caseta de 
Educación Ambiental

Mercado de Nadal 
2022

Horarios e datas de apertura

• Do 3 ao 23 de decembro en horario de  11.00 
a 14.00 h e de 16.30 a 21.00 h

• D0 26 ao 30 de decembro en horario 
continuado de 11.00 a 21.00 h

• Horarios especiais 
Sábados 24 e 31 de 11.00 a 15.00 h
Domingo 25: pechado



Talleres Educativos

O camiño dun xoguete  - Luns e venres

Decoración do taboleiro de xogo e elaboración de fichas e dados dun 
xogo de mesa da economía circular, baseado no xogo da oca  Con 
dúas versións, unha para nenas/os maiores e outra para os máis 
pequechos.

Cos meus mellores desexos  - Martes e sábados

Creación dunha postal de Nadal que inclúe especies de animais e 
plantas da nosa cidade ao redor dunha árbore de Nadal.

O envoltorio e o agasallo  - Mércores e domingos

Realizaremos envoltorios de agasallos con materiais reciclables.

Adornando o teu presente   - Xoves

Faremos adornos para os paquetes de agasallos con material 
reciclable.

Duración aproximada : 45 minutos

Horarios de inicio e datas

• De luns a venres (ata o 23 incluído)
17.00, 18.00 e 19.00 h

• Sábados, domingos, festivos e do 26 ao 30 (incluídos)
11.30, 12.30, 17.00, 18.00 e 19:00 h

• Horarios especiais: sábados 24 e 31
11.30 e 12.30 h



Concurso “Cal é o teu 
desexo para o Planeta?”

Horarios e datas
• Participación: do 10 ao 24 de decembro, no horario 

de apertura da caseta. 

• Sorteo: anunciaranse as/os gañadoras/es o día 26.

• Recollida de premios: do 27 ao 31. Pódense recoller 
os lotes de libros e xoguete de madeira na caseta 
de Medio Ambiente.

Actividade. Nunha árbore de madeira os nenos e 
nenas de 3 a 11 anos poñerán os seus desexos nunhas 
etiquetas adhesivas numeradas. Posteriormente votarán 
polo seu desexo preferido de entre os que estean 
expostos na súa categoría de idade.



Bases do concurso



Bases do concurso



Campaña : “1 quilo + 1 
planta = coidamos do 

noso Planeta”

Horarios e datas
O 22 e 23 de decembro, no horario de apertura da caseta. 

Actividade. Recollida 
de alimentos a favor do 
“Cocina Económica de A 
Coruña”. 
Entregarémosche unha 
planta como símbolo da 
importancia do coidado 
do Planeta, das persoas, 
e do mundo da Natureza.



Carta en papel 
reciclado a Papá Noel 

e aos Reis Magos

Horarios e datas
Do 3 ao 31 de decembro, no horario de apertura da caseta. 

Actividade. Entrega dunha carta en papel reciclado 
para que os nenos e nenas escriban os seus desexos 
máis naturais a Papá Noel ou aos Reis Magos.



“Eu non son un 
xoguete”

Horarios e datas
Do 3 ao 31 de decembro, no horario de apertura da caseta. 

Actividade. Concienciar da importancia da chegada á 
familia dun novo membro a través dun folleto e dun conta-
contos para os máis miúdos. 



Enquisa: “Como 
podemos mellorar o 
noso ecosistema?”

Horarios e datas

Do 3 ao 31 de decembro, no horario de apertura da caseta. 

Actividade. Explicar o concepto de ecosistema a 
través dun gran debuxo que representa, de xeito 
simplificado, o da nosa cidade. Posteriormente solicítase 
a colaboración cidadá en forma de achega de suxestións 
para a mellora do noso ecosistema.

Os resultados colgaranse na web de Medio Ambiente.



Campaña de recollida de 
abetos : “E ao rematar o 
Nadal . . .  a onde vai o 

teu abeto natural?”

Horarios e datas
Do 12 ao 31 de decembro, no horario de apertura da caseta. 

Actividade. Recolleremos os datos das persoas da 
Coruña que queren que se lles recolla o seu abeto 
natural unha vez rematadas as festas do Nadal. Deixarán 
como contacto o seu nome e apelidos, o seu número de 
teléfono e o barrio onde viven.
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