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Máis de 3.000 persoas participan
en LecerConsumo

A Xunta de Galicia, dende o
Instituto Galego do Consumo e
da Competencia (IGCC), puxo en
marcha este ano unha nova edi-
ción do programa formativo de
verán LecerConsumo, a través

da Escola Galega do Consumo
(EGC).

As actividades desenvol-
véronse nos meses de xullo e
agosto en 45 concellos galegos e
contaron con máis de 3.000 per-
soas participantes.

A Escola Galega do Consu-
mo (EGC) lanza unha ampla
oferta formativa para este pri-
meiro trimestre, sobre temas
de interese relacionados co
consumo, a través de diferen-
tes programas de actividades
gratuítas.

A formación permanente

diríxese a toda a poboación
galega e desenvólvese a través
dos programas Cores e Dálle
luz á túa factura. As activida-
des poden facerse tanto nas
instalacións da EGC como no
lugar indicado pola entidade
solicitante.

Como cada ano, tamén se

ofrece o programa InfoNadal
Consumo, relacionado coas
compras de Nadal. Ademais,
desenvolveranse actividades
dirixidas a colectivos específi-
cos (persoal docente, aulas
universitarias sénior, Rede
CeMIT...) e os concursos Con-
sumópolis e Galicons-net.

Coñece a nosa oferta formativa
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Participa nas nosas actividades

A EGC depende do Instituto Galego do Consu-
mo e da Competencia e creouse en 2004 como
un instrumento para coordinar as actividades de
educación e formación no eido do consumo, coa
finalidade de impulsar e desenvolver a educa-
ción e a formación das persoas consumidoras
galegas a través da realización de cursos, obra-
doiros, conferencias, publicacións e estudos.

A través das distintas programacións, a Escola
Galega do Consumo canaliza as actividades de
formación e educación neste ámbito, que pro-
move a Xunta de Galicia tanto na educación for-
mal como non formal, dando resposta á planifi-
cación estratéxica establecida en cada
momento, atendendo tamén ás demandas das
persoas consumidoras e á propia evolución do
mercado. As actividades están orientadas a
atender todos os sectores da poboación galega

Presentación do boletín

O Instituto Galego do Consumo e da
Competencia lanza este boletín coa
vontade de achegarvos información
actualizada sobre a actividade for-
mativa da Escola Galega do Consu-
mo, así como outros contidos de in-
terese relacionados co eido do
consumo.
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Participa nas nosas actividades

Actividade para este trimestre

A Escola Galega do Consu-
mo (EGC) lanza unha ampla
oferta formativa para este pri-
meiro trimestre, sobre diferen-
tes temas de interese relacio-
nados co consumo. Nas
seguintes páxinas presentá-
mosvos todos os programas e
actividades que temos activos.

A nosa formación perma-
nente diríxese a toda a poboa-
ción galega e desenvólvese a
través dos programas Cores e
Dálle luz á túa factura. As
actividades poden facerse tan-
to nas instalacións da EGC,
equipadas de xeito específico

para a realización das activi-
dades, como no lugar indicado
pola entidade solicitante no
formulario de inscrición.

Como todos os anos, tamén
vos ofrecemos o programa In-
foNadal Consumo, relaciona-
do coas compras de Nadal,
que se desenvolverá dende o
18 de novembro ata o 20 de
decembro.

Ademais, ao longo de todo
o trimestre realizaranse acti-
vidades dirixidas a diferentes
colectivos específicos (persoal
docente, aulas universitarias
sénior, Rede CeMIT...) e desen-
volveranse os concursos edu-

cativos Consumópolis 15 e
Galicons-net.

Os centros educativos gale-
gos son uns dos principais des-
tinatarios das nosas activida-
des, en concreto, do Programa
Cores e de InfoNadal Consu-
mo, tanto como complemento
aos programas educativos
Consumópolis e Galicons-
net, como de xeito autónomo a
estes, e contamos cos medios
técnicos precisos para atender
a todo alumnado de cada cen-
tro. Podedes consultar toda a
información e solicitar a inscri-
ción na nosa páxina web:
https://consumo.xunta.gal/
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A nosa formación permanente

Actividade para este trimestre

As actividades de calquera
dos dous programas realiza-
ranse indistintamente nas
instalacións da Escola Galega
do Consumo —contamos con
aulas equipadas especifica-
mente para o seu desenvolve-
mento— e no lugar indicado
polo colectivo solicitante.

Porén, a ubicación desexada
é algo que deberá ser indica-
do no formulario de inscri-
ción.

A duración estimada de
calquera das actividades é de
60 minutos e o horario para
a súa realización é de luns a
venres, tanto de mañá como

de tarde.
As actividades poderán

adaptar a súa duración e os
seus contidos ás necesidades
educativas especiais ou ás
demandas propias de cada
colectivo, o que se debe
sinalar de xeito específico no
formulario de inscrición

Programa Cores

O Programa Cores pretende achegar a
educación en materia de consumo responsable
ao maior número de destinatarios posible,
adaptándose ás súas necesidades. Así, ofré-
cense varias grandes temáticas entre as que
se pode escoller á hora de solicitar a activida-
de: alimentación e etiquetado, publicidade,
consumo responsable, TIC (Tecnoloxías da
Información e da Comunicación) e dereitos e
deberes.

Modalidade

Para facilitar a participación de todos os
sectores da poboación, cada actividade do
Programa Cores pode realizarse en dous
formatos diferentes: obradoiro ou charla
participativa.

Dálle luz á túa factura

Un dos principais gastos dentro da economía
doméstica é o destinado ao pago da factura
eléctrica. O programa Dálle luz á túa factura
busca facilitar os coñecementos básicos nece-
sarios para comprender a factura eléctrica,
adoptar medidas de aforro no gasto eléctrico e
realizar unha reclamación nos distintos su-
postos que se poidan presentar en relación á
contratación dos servizos prestados polas
compañías eléctricas.

Modalidade

Dálle luz á túa factura ofrécese como unha
charla participativa; os contidos trabállanse a
través dunha explicación oral, apoiada cunha
presentación audiovisual e empregando un
discurso aberto, de xeito que se facilite a
participación do alumnado.
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Actividade para este trimestre

A nosa formación permanente
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Rede CeMIT

Dálle luz á túa factura.
Bono social eléctrico
e outras axudas.

Luns, 16 de setembro
(de 12.00 a 13.30 horas).

Telefonía móbil e internet

Luns, 7 de outubro
(de 12.00 a 13.30 horas).

Servizos de asistencia
técnica

Luns, 4 de novembro
(de 12.00 a 13.00 horas).

Servizos de gas

Luns, 2 de decembro
(de 12.00 a 13.30 horas).

O IGCC, en colaboración con Fegaus (Federa-
ción Galega de Asociacións Universitarias Se-
niors), realiza seminarios sobre varias temáticas
de consumo responsable. Impártense a través da
plataforma de Fegaus, Ágora Canal Sénior, nas
modalidades presencial (onde se celebra), tele-
presencial (na plataforma de teleformación de
Fegaus) e en rede (na videoteca de Fegaus). O 30
de setembro, de 10.30 a 11.30, desenvolveuse

Actividade para este trimestre
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Actividade para este trimestre

Rede CeMIT
O IGCC tamén imparte un ciclo de charlas

formativas dentro do Programa Cores, de
Educación para o Consumo Responsable, que se
retransmiten por videoconferencia nas aulas da
Rede CeMIT, dependente da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

As charlas están orientadas ao público en
xeral e abordan temas de actualidade para as
persoas consumidoras. O único requisito para
poder asistir a estas charlas é ser usuario/a da
rede CeMIT (Rede de Centros para a
Modernización e a Inclusión Tecnolóxica). Esta
(https://cemit.xunta.gal/) está integrada por un
total de 98 aulas, presentes en 92 concellos de
53 comarcas galegas.

Fálase dos principais conceptos que debemos manexar
na contratación e relación coas compañías de telefonía
móbil e os servizos que ofertan: tipos de tarifas, per-
manencia, etc. Ademais, profúndase nos dereitos que
nos amparan en materia de consumo e analízanse as
principais reclamacións sobre telefonía móbil e internet.

Afondaremos nos dereitos das persoas consumidoras
nos servizos de reparación de aparellos de uso domésti-
co. Analizaremos a información necesaria sobre os no-
sos dereitos en canto a orzamentos, resgardos de depó-
sito, garantías e como reclamar no caso de que sexan
vulnerados.

Facilitaranse os coñecementos básicos para compren-
der a factura do gas, adoptar medidas de aforro e reali-
zar unha reclamación nos supostos que se poidan pre-
sentar na contratación dos servizos prestados polas
compañías do gas.

Facilítanse os coñecementos básicos para comprender a
factura eléctrica e adoptar medidas de aforro no gasto
eléctrico, así como para realizar unha reclamación en
distintos supostos que se poidan presentar en relación
á contratación dos servizos prestados polas compañias
eléctricas. Vense tamén as tarifas con descontos (bono
social).

Dálle luz á túa factura.
Bono social eléctrico
e outras axudas.

Luns, 16 de setembro
(de 12.00 a 13.30 horas).

Telefonía móbil e internet

Luns, 7 de outubro
(de 12.00 a 13.30 horas).

Servizos de asistencia
técnica

Luns, 4 de novembro
(de 12.00 a 13.00 horas).

Servizos de gas

Luns, 2 de decembro
(de 12.00 a 13.30 horas).

FegausO IGCC, en colaboración con Fegaus (Federa-
ción Galega de Asociacións Universitarias Se-
niors), realiza seminarios sobre varias temáticas
de consumo responsable. Impártense a través da
plataforma de Fegaus, Ágora Canal Sénior, nas
modalidades presencial (onde se celebra), tele-
presencial (na plataforma de teleformación de
Fegaus) e en rede (na videoteca de Fegaus). O 30
de setembro, de 10.30 a 11.30, desenvolveuse

unha charla sobre Servizos de asistencia téc-
nica na Asociación Provincial de Amas de casa,
Consumidores e Usuarios da Coruña, e o 4 de
novembro celebrarase outra no campus de Fe-
rrol sobre Servizos de Gas.
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•Tipoloxía: Formación inicial para o profesorado. Encádrase dentro do Plan Proxecta.

•Duración: 9 horas.

•Datas e localización: 13 e 14 de novembro de 2019 nas instalacións da EGC.

•Obxectivos:
—Proporcionar ao alumnado participante as ferramentas metodolóxicas precisas para
desenvolver o traballo por proxectos.
—Trasladar ao alumnado as metodoloxías de traballo e as temáticas específicas precisas
para o desenvolvemento do traballo en equipo.
—Compartir boas prácticas e xerar sinerxías de traballo.

Formación para o persoal docente

Ao longo do curso académico
2019/2020 volverán desenvol-
verse os concursos educativos
Consumópolis e Galicons-net
e os días 13 e 14 de novembro
realizaranse as actividades for-
mativas iniciais para o profeso-
rado que vaia participar por
primeira vez en calquera dos
dous concursos.

Consumópolis é un pro-
grama educativo realizado en
colaboración coa Consellería de
Cultura, Educación e Or-
denación Universitaria, incluído
dentro do Plan Proxecta.

O obxectivo deste programa
é a realización dun proxecto
que permita reflexionar de xeito

consciente, crítico e solidario,
sobre distintos aspectos do con-
sumo responsable mediante a
participación nun xogo pedagó-
xico virtual e nun concurso es-
colar a nivel estatal.

Pola súa parte, Galicons-net
é tamén un programa educativo
realizado en colaboración coa
Consellería de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria
e incluido dentro do Plan Pro-
xecta.

Ten como obxectivo a elabo-
ración dun proxecto de innova-
ción educativa en materia de
consumo responsable coa finali-
dade de potenciar a educación
para o consumo responsable

nos centros de ensino, así como
motivar un traballo activo e co-
laborativo de alumnado e pro-
fesorado.

Ademais destes dous cursos
de formación inicial, que se de-
senvolverán no mes de novem-
bro de 2019, xa están dis-
poñibles a través da plataforma
Platega varias actividades de
formación en liña para o per-
soal docente, programadas para
o segundo e o terceiro trimestre
do curso académico 2019/2020,
que versarán arredor das se-
guintes temáticas: traballando
coa publicidade na aula,
consumo e finanzas na aula
e consumo e xénero.

Actividade para este trimestre

•Contidos:
—O programa Consumópolis.
—O etiquetado dos produtos.
—Os recursos da Escola Galega
do Consumo.
—Convocatorias asociadas.

Consumópolis 15 e Galicons-net
Formación inicial para o profesorado.

•Contidos:
—O programa Galicons-net. Desen-
volvemento e apoio ás diferentes fases.

—Os recursos da Escola Galega do Con-
sumo.

—Convocatorias asociadas.

InfoNadal Consumo
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Actividade para este trimestre

•Tipoloxía: Formación inicial para o profesorado. Encádrase dentro do Plan Proxecta.

•Duración: 9 horas.

•Datas e localización: 13 e 14 de novembro de 2019 nas instalacións da EGC.

•Obxectivos:
—Proporcionar ao alumnado participante as ferramentas metodolóxicas precisas para
desenvolver o traballo por proxectos.
—Trasladar ao alumnado as metodoloxías de traballo e as temáticas específicas precisas
para o desenvolvemento do traballo en equipo.
—Compartir boas prácticas e xerar sinerxías de traballo.

Formación para o persoal docente

Ao longo do curso académico
2019/2020 volverán desenvol-
verse os concursos educativos
Consumópolis e Galicons-net
e os días 13 e 14 de novembro
realizaranse as actividades for-
mativas iniciais para o profeso-
rado que vaia participar por
primeira vez en calquera dos
dous concursos.

Consumópolis é un pro-
grama educativo realizado en
colaboración coa Consellería de
Cultura, Educación e Or-
denación Universitaria, incluído
dentro do Plan Proxecta.

O obxectivo deste programa
é a realización dun proxecto
que permita reflexionar de xeito

consciente, crítico e solidario,
sobre distintos aspectos do con-
sumo responsable mediante a
participación nun xogo pedagó-
xico virtual e nun concurso es-
colar a nivel estatal.

Pola súa parte, Galicons-net
é tamén un programa educativo
realizado en colaboración coa
Consellería de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria
e incluido dentro do Plan Pro-
xecta.

Ten como obxectivo a elabo-
ración dun proxecto de innova-
ción educativa en materia de
consumo responsable coa finali-
dade de potenciar a educación
para o consumo responsable

nos centros de ensino, así como
motivar un traballo activo e co-
laborativo de alumnado e pro-
fesorado.

Ademais destes dous cursos
de formación inicial, que se de-
senvolverán no mes de novem-
bro de 2019, xa están dis-
poñibles a través da plataforma
Platega varias actividades de
formación en liña para o per-
soal docente, programadas para
o segundo e o terceiro trimestre
do curso académico 2019/2020,
que versarán arredor das se-
guintes temáticas: traballando
coa publicidade na aula,
consumo e finanzas na aula
e consumo e xénero.

InfoNadal Consumo

No período de Nadal aumen-
ta o nivel de consumo con moti-
vo das celebracións propias
destas datas e da compra de
agasallos. Para promover a re-
flexión sobre os hábitos de con-
sumo e fomentar un consumo
responsable, a Escola Galega
de Consumo ofrece cada ano o
seu programa InfoNadal Con-
sumo, que abrangue tanto ac-
tuacións formativas, que se de-
senvolverán en asociacións e
centros escolares, como unha
campaña de seguridade de xo-
guetes e produtos de decora-
ción.

Esta edición do programa
InfoNadal, que se desenvol-
verá entre o 18 de novembro e
o 20 de decembro de 2019, le-
va por lema: "Este Nadal, me-
nos é máis. Por un consumo
responsable".

As actividades que se ofre-
cen son as seguintes:

·"Pido, pido... con senti-
do!" vai dirixida a nenos e
nenas de 3 a 7 anos e consiste
na narración dun conto que
ten como finalidade promover
unha escolla de agasallos non

influenciada pola publicidade
e o xénero, afondando na elec-
ción dos xoguetes seguros e
sen riscos. Para isto, cada
nena e neno creará o seu pro-
pio xoguete.

·"Publicidade e agasa-
llos, que pido este ano?"
oriéntase aos rapaces e rapa-
zas de 8 a 12 anos e ofrece
unha charla participativa en
que as nenas e nenos reflexio-
narán sobre como inflúe a pu-
blicidade na elección dos
agasallos e a importancia de

coñecer as características reais
dos produtos. A continuación
crearán un cartel publicitario
sobre un produto novidoso estas
datas, tendo en conta o traba-
llado.

·"A influencia da publici-
dade na escolla dos agasa-
llos" diríxese aos rapaces e ra-
pazas de entre 13 e 18 anos e
consiste nunha charla partici-
pativa en que se traballará a in-
fluencia da publicidade na elec-
ción dos agasallos de Nadal.
Ademais, daranse a coñecer un-
has nocións básicas sobre o eti-
quetado dos produtos, que de-
ben ser tidas en conta para
unha escolla segura e sen riscos
(produtos electrónicos, téxtiles,
videoxogos, etc.).

·"Compra segura no Na-
dal" é a actividade dirixida ao
público adulto e consiste nunha
charla participativa que preten-
de afondar nas vendas a distan-
cia e nos dereitos das persoas
consumidoras. Tamén se tra-
ballarán cuestións como o de-
reito de desistimento, garantías
e vías de reclamación en caso
de que os nosos dereitos se ve-
xan vulnerados
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Coñece as instalacións da escola

A Escola Galega do Consumo
emprázase nas dependencias
do Intituto Galego do Consumo
e da Competencia, en Santiago
de Compostela, e conta cunhas
instalacións especialmente
equipadas para o desenvolve-
mento das actvidades formati-

vas que ofrece.
Conta cunha aula supermer-

cado, onde se realizan diferen-
tes actividades do Programa
Cores, en relación co consumo
responsable no supermercado;
unha aula de informática, idó-
nea para o desenvolvemento

das charlas participativas sobre
consumo na rede, e unha aula
de publicidade, para traballar
as temáticas relacionadas con
este eido. Tamén ten outra aula
de actividades e un salón de ac-
tos, con capacidade para gru-
pos máis numerosos.

Aula supermercado

A aula supermercado é o lu-
gar estrela das instalacións da
Escola, pois é a que máis adoita
sorprender e gustar ás persoas
visitantes, especialmente ás
máis cativas.

Como o seu nome indica, si-
mula un supermercado real, con
todos os elementos necesarios
para realizar simulacros de
compras e nel trabállase a ad-
quisición responsable, a etique-
taxe alimentaria e a pirámide
dos alimentos, así como a publi-
cidade no punto de venda, ana-
lizando as técnicas comerciais
que se empregan habitualmente
para incentivar o consumo.

O que se procura é que as
persoas participantes aprendan
a mercar dun xeito informado e
crítico e coñezan cales son os
seus principais dereitos en ma-
teria de consumo.

Aula de informática

Está sala conta con dez equi-
pos informáticos en que se
realizan os obradoiros de si-
mulación de compras en inter-
net, deseño de videoxogos ou
simulación dunha factura eléc-
trica, de xeito que o alumnado
participante poida coñecer co-
mo navegar e facer compras
na rede de forma segura, así
como coñecer os seus dereitos
como persoas consumidoras.

As instalacións da EGC
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Coñece as instalacións da escola

A Escola Galega do Consumo
emprázase nas dependencias
do Intituto Galego do Consumo
e da Competencia, en Santiago
de Compostela, e conta cunhas
instalacións especialmente
equipadas para o desenvolve-
mento das actvidades formati-

vas que ofrece.
Conta cunha aula supermer-

cado, onde se realizan diferen-
tes actividades do Programa
Cores, en relación co consumo
responsable no supermercado;
unha aula de informática, idó-
nea para o desenvolvemento

das charlas participativas sobre
consumo na rede, e unha aula
de publicidade, para traballar
as temáticas relacionadas con
este eido. Tamén ten outra aula
de actividades e un salón de ac-
tos, con capacidade para gru-
pos máis numerosos.

Aula de informática

Está sala conta con dez equi-
pos informáticos en que se
realizan os obradoiros de si-
mulación de compras en inter-
net, deseño de videoxogos ou
simulación dunha factura eléc-
trica, de xeito que o alumnado
participante poida coñecer co-
mo navegar e facer compras
na rede de forma segura, así
como coñecer os seus dereitos
como persoas consumidoras.

Aula de publicidade

Trátase dunha aula equipada
con diferentes medios técnicos
que nos permiten traballar os
contidos relacionados coa pu-
blicidade, analizar a publicida-
de ilícita e, en definitiva, com-
prender mellor a linguaxe
publicitaria dende o punto de
vista de cales son os nosos de-
reitos como persoas consumi-
doras.

Aula de actividades e salón de actos

Ademais das aulas anteriores, a Escola Galega do Consumo completa as súas instalacións cunha
aula complementaria para o desenvolvemento de actividades e co seu salón de actos, que se adapta
tanto á realización de charlas participativas como de obradoiros

As instalacións da EGC
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O Instituto Galego do Con-
sumo e da Competencia puxo
en marcha un ano máis o pro-
grama de verán LecerConsu-
mo. Máis de 3.000 persoas
participaron nas actividades
desenvolvidas ao longo dos
meses de xullo e agosto en 45
concellos galegos diferentes. O
ano pasado foran 23 os con-
cellos usuarios do programa e
sumaran unhas 2.000 persoas
participantes.

Baixo o lema "Este verán sú-
mate ao consumo responsable
e san!", o programa desenvol-
vido a través da Escola Galega
do Consumo avogou pola for-
mación dende un enfoque lúdi-
co, axeitado ao período estival,
ofrecendo diferentes activida-
des dirixidas a diferentes
franxas de idade e as súas ne-
cesidades e intereses específi-
cos, abranguendo o conxunto
da poboación galega.

O obxectivo principal de Le-
cerConsumo era achegar as

persoas participantes, dun xei-
to lúdico, aos conceptos bási-
cos do consumo responsable e
do lecer.

De entre toda a oferta dis-
poñible no programa, as activi-
dades máis solicitadas ao longo
destes dous meses de verán fo-
ron as dirixidas aos máis pe-

quenos e pequenas, en concre-
to: Xogueteando: un lecer
diferente!, deseñada para as
nenas e nenos de entre 3 e 6
anos, e A xincana do consu-
mo activo e divertido!,
orientada a rapaces e rapazas
de idades comprendidas entre
os 7 e os 12 anos.

Un verán de consumo responsable

Actividades estrela

Xogueteando: un lecer
diferente consistía na narra-
ción dun conto animado para
promover un consumo res-
ponsable e un lecer activo, al-
ternativo e sen consumo; tra-
ballando, ademais, os xoguetes
seguros e sen riscos. Desegui-
do, os nenos e nenas creaban o
seu propio xoguete: un pitiño,
que era un dos animais do con-
to traballado previamente. Me-
diante a súa elaboración,
aprendían a recoñecer a eti-

gramas que sinalan que un xo-
guete é perigoso para nenos e
nenas menores de tres anos.

Doutra parte, A xincana do
consumo activo e divertido
incluía varias probas en que se
traballaban cuestións relacio-
nadas co consumo responsable
(as actividades de lecer, a pu-
blicidade, a pirámide dos ali-
mentos e o código PEGI).
Despois, por grupos, deseña-
ban a portada dun videoxogo,
facendo referencia a unha acti-
vidade de lecer activo sen con-
sumo e dende a cal se incluíse
algún elemento característico
da súa localidade

quetaxe CE de seguridade dos
xoguetes, así como os picto-

Balance de LecerConsumo

A sopa de letras do consumo
Atopa 16 palabras relacionadas co eido do consumo
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O Instituto Galego do Con-
sumo e da Competencia puxo
en marcha un ano máis o pro-
grama de verán LecerConsu-
mo. Máis de 3.000 persoas
participaron nas actividades
desenvolvidas ao longo dos
meses de xullo e agosto en 45
concellos galegos diferentes. O
ano pasado foran 23 os con-
cellos usuarios do programa e
sumaran unhas 2.000 persoas
participantes.

Baixo o lema "Este verán sú-
mate ao consumo responsable
e san!", o programa desenvol-
vido a través da Escola Galega
do Consumo avogou pola for-
mación dende un enfoque lúdi-
co, axeitado ao período estival,
ofrecendo diferentes activida-
des dirixidas a diferentes
franxas de idade e as súas ne-
cesidades e intereses específi-
cos, abranguendo o conxunto
da poboación galega.

O obxectivo principal de Le-
cerConsumo era achegar as

persoas participantes, dun xei-
to lúdico, aos conceptos bási-
cos do consumo responsable e
do lecer.

De entre toda a oferta dis-
poñible no programa, as activi-
dades máis solicitadas ao longo
destes dous meses de verán fo-
ron as dirixidas aos máis pe-

quenos e pequenas, en concre-
to: Xogueteando: un lecer
diferente!, deseñada para as
nenas e nenos de entre 3 e 6
anos, e A xincana do consu-
mo activo e divertido!,
orientada a rapaces e rapazas
de idades comprendidas entre
os 7 e os 12 anos.

Os pasatempos
da EGC

A sopa de letras do consumo
Atopa 16 palabras relacionadas co eido do consumo

cláusulas
comprobante
consumidoras
consumidores
contrato
deberes
dereitos
desistimento
empresa
reclamación
responsable
usuarias
usuarios
vendedora
vendedor

Pasatempos e consellos

Os consellos
da EGC



Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC)

Av. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5 baixo
15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

Enderezo web: https://consumo.xunta.gal/
Correo electrónico da Escola Galega do Consumo: igc.escuela@xunta.es
Perfil da EGC en Facebook e Instagram: @escolagalegaconsumo

Boletín de actividades da EGC

Instituto Galego do Consumo e da Competencia (IGCC)

Av. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5 baixo.
15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

Enderezo web: https://consumo.xunta.gal/

Correo electrónico da Escola Galega do Consumo: igc.escuela@xunta.es

Teléfonos de contacto da EGC: 881 999 091 e 881 999 075.

Perfil da EGC en Facebook e Instagram: @escolagalegaconsumo

Segues a EGC nas redes sociais?

·A actividade da
Escola: novas
convocatorias,

eventos, imaxes
das actividades

realizadas...

·Dereitos,
consellos e
actualidade

sobre consumo.


