
Un ano máis, coa 

chegada do Nadal, 

o Instituto Galego 

do Consumo e da            

Competencia 

(IGCC), oferta a 10ª 

edición do 

Programa                                       

InfoNadal Consumo 

2018 

que na presente 

edición leva por 

título:  

“Consume con 

xeito.  

Por un Nadal 

seguro e 

responsable” 

Información e solicitudes: 
Instituto Galego do 

Consumo e da 
Competencia  

  
consumo.xunta.gal 

igc.escuela@xunta.gal 
  
  

Enderezo: 
Avenida de Gonzalo 

Torrente Ballester,  1- 5 
baixo  

15.707 Santiago de 
Compostela 

  
  

Teléfonos:  
881 999 092/ 881 999 093  

  

InfoNadal Consumo 
2018 

“Consume con xeito.  

Por un Nadal seguro e 

responsable”  

  Novembro – Decembro 2018 



PRESENTACIÓN 
 

Un ano máis, o Instituto 
Galego do Consumo e da 
Competencia organiza a 

campaña: “InfoNadal 
Consumo”  relacionado coas 
compras de Nadal. Con isto 
o que se pretende é atender 

dun xeito especial os 
aspectos formativos e de 

vixilancia do mercado  para          
garantir os dereitos das 
persoas consumidoras 

nestas datas. 
  

Consumir responsablemente 
e con seguridade é unha 
premisa á que debemos 

aspirar todo o ano. 
  

 
As actividades formativas de            

InfoNadal Consumo 2018           
ofértanse desde a EGC con           

persoal, recursos e materiais    
propios. Este programa está        

dirixido ás Asociacións de     
Consumidores de Galicia, á      
comunidade educativa e á           
sociedade galega en xeral. 

  
As actividades ofertadas      

desenvólvense a través de 
charlas participativas, que se 

adaptarán ás características de 
cada grupo. 

  
Pode consultar as condicións de    
participación na páxina web do 
IGCC  (consumo.xunta.gal) ou a 

través da páxina de Facebook da 
Escola Galega do Consumo. 

  

ACTIVIDADES 
 

De 3 a 7 anos: Pídomo, pídomo!  
Actividade para tomar conciencia de que os        

agasallos non teñen que ser sempre algo 
material e descubrir que existen outras 

opcións ademais dos produtos que publicitan 
as revistas e a televisión.  

 
De 8 a 12 anos: A escolla dos agasallos, que 

pido este ano? 
Actividade na que os nenos/as reflexionarán 
sobre cómo inflúe a publicidade na elección 
dos agasallos e a importancia de coñecer as 

características reais dos productos. Trátase de 
promover formas alternativas de lecer 
centradas nos amigos/as, na familia,...  

 
De 13 a 18 anos: Consumo no Nadal:  

publicidade e agasallos 
Actividade na que os rapaces e rapazas                 

analizarán cómo a publicidade a través dos 
seus  elementos inflúen nas nosas eleccións, 

centrándonos especialmente nos agasallos de 
nadal. Promovendo uns criterios responsables 

na toma de decisión.   
 

 Persoas Adultas: Consumo responsable no 
Nadal 

Actividade na que asesoraremos os adultos/as 
sobre cómo xestionar as compras do Nadal 

para evitar a influencia da publicidade, 
ofrecendo pautas de aforro e  consumo 

responsable. 
  


