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Resumo do proxecto: 

O  noso  proxecto consiste  nunha campaña de concienciación sobre a  necesidade de buscar  

solucións á acumulación de máscaras coma residuo. Daremos a  coñecer  nas redes  dúas formas 

de  reciclalas  facendo cartafoles e  xardíns e así reducir o  lixo.  

 Noso  proxecto pretende  levar  accións para  acadar  os seguintes   ODS: 

ODS12: produción e consumo responsable, ODS13: acción polo clima, ODS14: vida submarina e 

ODS15:vida de ecosistemas terrestres.  

Neste proxecto deseñamos solucións doadas para reciclar as máscaras máis empregadas: cirúrxicas 

e FFP2 e crearemos unha campaña de concienciación usando vídeos divulgativos  que se 

compartirán nas redes máis visitadas: Youtube, Facebook, Tiktok e Instagram. 

 

Propósito do Traballlo: 

A finalidade do noso proxecto é aportar ideas doadas para reciclar máscaras e transmitir ao máximo 

número posible de persoas a necesidade de darlle un novo uso para evitar que acaben todas no lixo. 

 

Introdución: 

De todos  é sabido que  noso planeta está en crise medioambiental, o  quecemento climático, a  

diminución da biodiversidade nos ecosistemas,  a contaminación  do  auga, todo está directamente 

relacionado  coa  cantidade de  lixo que producimos.  

Coa Pandemia  Covid aparece  na  nosa  sociedade un  novo residuo,  as máscaras, que  xa  estase 

a converter  nun gran problema. 

O  maior perigo  dunha máscara  é o plástico que a forma que, como  xa  sabedes,  non  é 

biodegradable, permanece  centos de anos no ecosistema e a  súa  queima produce CO2 

Un cálculo rápido:1persoa x 2máscaras cirúrxicas ao día x 30días que ten o mes = 60  

mascaras...podemos empregalas para facer un cartafol! 



Se  empregamos  FFP2:1  persoa x 1  mascara  ao día x 30 = 30 máscaras...Que tal se  facemos 

un  xardín con  elas? 

Estudio do Estado da Arte 

Neste proxecto o traballo se divide en 3 fases: 

1ª Información:  

✓ recadar datos da cantidade de lixo que estamos a xerar no mundo. 

✓ usos para a reciclaxe de máscaras que se están a facer. 

✓ investigar cal é a composición das máscaras, cales son as máis empregadas e os métodos 

de esterilización  que debemos empregar para traballar con elas sen correr riscos. 

2ª Deseño de solucións doadas para reciclar as máscaras máis empregadas: cirúrxicas e FFP2. 

✓ Máscaras cirúrxicas: cartafoles, posibles usos para os alames e as gomas. 

✓ Máscaras FFP2: macetas para xardín vertical 

3ª Divulgación 

✓ Campaña de concienciación mediante vídeos divulgativos pensados para xente nova . 

✓ Compartir nas redes máis visitadas: Youtube, Facebook, Tik Tok e Instagram. 

Neste momento (27 Abril) só queda por rematar a fase 3ª. 

Hipótese exposta 

“Para solucionar o problema dás máscaras  primeiro  temos que buscar o  xeito de  facer algo  novo 

con  elas, polo menos un para  as  cirúrxicas, e  outro para  as  FFP2.  Despois podemos conseguir 

que o  faga  moita  xente   empregando  as redes  sociais coma medio divulgativo e  concienciador”  

Material e métodos 

Cartafol de máscaras cirúrxicas 

Material: Cociña, pota, auga, luvas e pinzas (para esterilizar). Máscaras usadas, papel kraft, plancha, 

perforador, pistola silicona. 

Método 

1. Esterilizar fervendo as máscaras en auga mínimo 5 minutos. 

2. Recortar, separar alames e gomas. 

3. Colocamos 6 máscaras sobre o papel, tapamos co papel e  coa axuda dunha prancha 

fundimos o plástico, repetimos o proceso en tres capas , quedando un material similar a un 

cartón plastificado (con 18 máscaras). 



4.  Para unir as tapas do noso cartafol facemos 4 buracos e empregamos os propios alames 

das máscaras. 

5. Para pechalo pegamos as gomas coa pistola de silicona. 

Xardín vertical  con FFP2: 

Material: máscaras FFP2 usadas, tesoiras, grampadora, palet, terra e prantas. 

1. Esterilizar 

2. Sacar as gomas  

3. Facer un buraco de drenaxe 

4. Grampalas nun palet  

5. Prantar o que escollamos. 

Resultados  

A  primeira  e segunda fase do  proxecto que era conseguir  dous produtos viables  xa está 

conseguida 

Máscaras  cirúrxicas:  Facemos cartafoles, os arames os  empregamos para entregar  traballos e  as 

gomas coma  coleteiros  ou  suxeitar. 

Mascaras  FFP2: a día de  hoxe (27 de abril)  xa temos 2  xardíns  verticais no patio, un con plantas 

de tempada e  outro con  crasas…continuaremos  plantando e instalaremos un sistema por goteo 

para  aforrar  auga. 

A terceira  é a divulgación, estamos gravando os  titoriais, se  ensinarán aos  nenos  do  colexio e 

colgaranse  en Youtube, Facebook, Tiktok e Instagram  

Conclusións 

Ao longo deste proxecto fomos quen de visualizar o problema que se nos ven enriba co uso das 

máscaras, démonos conta do importante que é buscar solucións os desafíos que van xurdindo na 

nosa vida pero tamén que non é tan difícil, só é necesario pararse a pensar.. 

Ao publicar  titoriais  nas redes  sociais,  ensinando coma o  facemos,  poderíamos  axudar a reducir 

o número das máscaras que acaban no  lixo,  ou no medio natural. “canta  máis  xente o  faga a 

redución será  maior. ” 

Podemos concluír que cun  pouco de  vontade e concienciación, cada un de nós  podemos  axudar  

ao planeta, porque…  A  NOVOS RESIDUOS,  NOVAS  SOLUCIÓNS. 
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