
Cando?:  
Cinco sesións de dúas horas de duración,  
de 17 a 19 horas, os días 26 de Marzo,  
2, 16 e 30 de Abril e 7 de Maio de 2020. 

Onde?:  
Aula 2.1 do Edificio de Apoio ao Estudo 
do Campus de Esteiro (Ferrol) 

Prezos:  
Alumnos/as da Universidade Sénior 
(matriculados no curso 2019/2020): 20 € 

Público en xeral: 30 € 

Prazas limitadas, por orde de inscrición 
Inscrición: do 3 ao 13 de marzo 

Mais información e inscricións: 

Universidade Sénior - Ferrol 
Edificio de Apoio ao Estudo 
Campus de Esteiro 
Tlf. 881013631 
Email: secretaria.senior.ferrol@udc.es  

Coa colaboración do  
Concello de Ferrol 



 Os plásticos  dende a súa orixe 
supuxeron unha revolución na 
elaboración de obxetos para múltiples 
usos e contribuiron a unha importante 
mellora na nosa calidade de vida. 
Nembargantes nos últimos anos o 
impacto ambiental e as consecuencias 
que o alto volumen de residuos 
plásticos e a súa xestión está a ter nas 
nosas vidas f ixo cambiar a nosa 
perspectiva de cara ao uso dos mesmos. 
Este Seminario realizará un 
achegamento á historia, propiedades, 
procesamento e uso dos plásticos e o 
seu impacto tanto na nosa calidade de 
vida  como no medioambiente  
intentando analizar dende un punto de 
vista obxetivo  se os plásticos son ou 
non o verdadeiro problema deste 
século .  
 
 As sesións do Seminario constarán 
dunha primeira parte expositiva e 
doutra parte consistente na realización 
de pequenas prácticas de identif icación 
de materiais plásticos, separación, 
etc…, análise de lexislación aplicable a 
residuos plásticos, comentario de textos 
científ icos, noticias e resolución de 
dúbidas. Posible visita a unha planta de 
reciclaxe de plásticos .  

Os obxectivos son os seguintes: 
1. Coñecer a orixe dos materiais plásticos e a 

súa evolución. Valorar a importancia dos 
mesmos en dist intos sectores coma na medici-
na ou nas novas tecnoloxías.  

2. Analizar a situación dos plásticos na actuali-
dade proporcionando ferramentas de análise 
no campo dos materiais plásticos e o Medio-
ambiente 

3. Coñecer o ciclo dos plásticos e a importancia 
da recuperación e reciclaxe para diminuír o 
impacto ambiental 

4. Resolver as dúbidas máis importantes sobre o 
impacto dos plásticos no medioambiente e nas 
nosas vidas. Verdades e falsos mitos sobre os 
plásticos 

Contidos: 
1. Historia, estrutura e propiedades dos mate-

riais plásticos. Procesos de transformación. 
Aplicacións 

2. Tipos de plásticos e a súa identif icación 
3. Efectos dos plásticos na nosa calidade de vida 

e no medioambiente. Microplásticos 
4. Reciclaxe e xestión sostible dos plásticos.  

Problemática segundo a procedencia dos resi-
duos (construción, envases) e lexislación apli-
cable. Alternativas de reciclaxe (mecánico,  
químico, valorización enerxética).  Economía 
circular 

5. Alternativas aos materiais plásticos. Bioplás-
ticos. Plásticos biodegradables 

6. Os plásticos na actualidade. Plásticos dun so-
lo uso. Lexislación europea. Novos desenvol-
vementos en materiais plásticos 


