
Mulleres colleiteiras

Campaña de 
sensibilización

Proxecto de Aprendizaxe e 
Servizo



Sobre o proxecto

Desenvólvese na Facultade de Ciencias da 

Educación co alumnado de 1º e 3º de 

Educación Social

MATERIAS

Acción 
socioeducativa con 

minorías e 
colectivos 

vulnerables

Educación ambiental 
e cultura da 

sostenibilidade

Orientación 
ocupacional



Xustificación

Xorde da necesidade de incrementar a recollida 

de aceite doméstico usado no contedor que 

Mulleres Colleiteiras ten na Facultade

SERVIZO
Campaña de 

sensibilización

DIMENSIÓN 1
Concienciar 

sobre a 
exclusión social 

e laboral

DIMENSIÓN 2
Informar/ 

sensibilizar sobre 
o problema do 

aceite doméstico 
usado

DIMENSIÓN 3
Visualizar unha

SOLUCIÓN 
viable aos dous

problemas



Que buscamos?

APRENDIZAXE SERVIZO

Identificar factores de exclusión social e a 
influenza do xénero como eixo de 
desigualdade

Sensibilizar á comunidade universitaria 
sobre os procesos de exclusión social e 
laboral

Coñecer a proposta metodolóxica de 
itinerarios de inserción personalizados

Comprender o papel contaminante dos 
aceites usados e comprometerse coa súa 
reciclaxe

Coñecer o problema dos RSU, en concreto 
dos aceites domésticos usados, e 
materializar unha resposta educativa

Coñecer o proxecto de Mulleres 
Colleiteiras e valoralo como iniciativa de 
autoemprego cun impacto social positivo

INCREMENTAR 
a recollida de aceite usado



Participamos…

• Alumnado de 1º e 3º de Educación Social

• Profesionais e voluntariado de Arquitectura 
sen Fronteiras

• As Mulleres Colleiteiras
FORMACIÓN
Obradoiros

Charlas
Discusións dirixidas

ACCIÓNS
Campaña de 

sensibilización
Vídeo

Exposicións



Fases

Información e 
motivación do 

alumnado

Adquisición de 
coñecementos

teórico/prácticos

Análise da 
realidade

Deseño e 
desenvolvemento

da campaña de 
sensibilización

Avaliación



Accións

IMPACTO
para chamar a 

atención

VISUALIZACIÓN

das Mulleres Colleiteiras
como unha solución ao
problema dos aceites

ACCIÓN

para recoñecer onde 
hai contedores

MOTIVACIÓN

para incrementar 
a participación



Así o contamos...





Para rematar…

• Valoración positiva por parte do alumnado, 
tanto pola temática (inserción sociolaboral e o 
problema dos aceites usados) como pola
experiencia (coñecer ás Mulleres Colleiteiras)

• Adquisición de coñecementos e de estratexias
de comunicación/acción educativa

• Salientable incremento de aceite usado no 
contedor da Facultade


