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As cores na Lingua Visual
A reciclaxe é o proceso polo cal os residuos son de novo utilizados.
¿Cómo reciclar? Separar os residuos xerados nos recipientes correspondentes.
Os envases de cores axudannos a saber onde necesitamos depositar os residuos:

Recíclasme
papel e Cartón!

Reciclasme
plástico e latas!

Recipiente
AZUL

Recipiente
AMARELO
Recíclasme
vidro!

Recíclasme
medicamentos!

Recíclasme
Outros residuos!

Recipiente
VERDE

Recipiente
BRANCO

RECIPIENTE
GRIS
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Nome:.....................................................
Clase:..........................................................
Data:..........................................................

As cores da linguaxe visual: a reciclaxe
A-

Identifica os obxectos co recipiente da cor que lle corresponda.
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As cores da linguaxe visual: As bandeiras dos paises
Existen distintas bandeiras para representar países. Estas diferéncianse unhas doutras polas súas
formas e as súas cores. Detrás de cada bandeira hai un significado!
O inicio da historia da bandeira española, tamen coñecida como
“rojigualda”, chegou durante o reinado de Carlos III en 1785.Existía
un problema naval: a orixe dos navíos confundíase a longa distancia.
Necesitaban unha bandeira nova para uso naval. Por iso, o monarca
Carlos III optou por crear una bandeira de cores vermello e amarelo
posto que éstes son moi rechamantes no mar..Non foi ata o ano
1843, cando a raiña Isabel II instaurouna como bandeira nacional

España

española.
Alguns países de América Central comparten cores
nas súas bandeiras. Dúas franxas azuis cunha branca
no medio.O azul representa ao Océano Pacifico e
Atlántico.
O Salvador

Nicaragua

Así mesmo algúns países de América do Sur
comparten as cores

amarelo, azul e

vermello. O amarelo representa a riqueza
do país, o azul o ceo e o vermello o sangue
vertido nos campos de loita.

Japón

Bangladesh

Colombia

Palaos

Ecuador

Venezuela

Estados Unidos

No mundo hai tres bandeiras cun círculo.

A bandeira dos Estados Unidos ten 50 estrelas, 7

Xapón e Bangladesh comparten círculo

barras vermellas y 6 brancas, que recordan as 13

vermello, que representa o Sol, e Palaos ten

colonias orixinais que se independizaron do Reino

un círculo amarelo, que representa a lúa.

Unido.
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As cores da linguaxe visual: As bandeiras da praia
Cando imos a praia sempre hai unha bandeira ondeando. Estas infórmannos sobre o estado do mar,
correntes ou meteoroloxía, polo que nos axudan a disfrutar do mar con maior seguridade

Bandeira Verde

Bandeira Amarela

Bandeira Vermella

Praia libre, o baño está

Praia perigosa, permítese o

Esta bandeira de praia indica

permitido, e as condicións

baño con limitacións: estará

a prohibición do baño, xa

para

prohibido o baño en zonas

sexa porque son praias de

onde o bañista

uso

bañarse,

nadar

o

mergullar son boas.

poida

prohibido

permanecer tocando fondo

condicións

do

e coa cabeza fora da auga.

meteoroloxia

ou

polas

mar

e/o
son

desfavorables.

Bandeira de medusas

BandeIra Negra

Esta bandeira de praia avisa

As

da presencia de medusas no

cor negro indican que a praia

anualmente

mar. Vai

atópase

Europea

estar

sempre

bandeiras de praia de

BandeIra Azul

actualmente

É un galardón que outorga
a
da

Fundación
Educación

acompañada da bandeira de

clausurada debido ao mal

Ambiental as praias portos

cor amarelo xa que o seu

estado do mar. E da area,

que cumpren una serie de

propósito e

aumentar a

supoñendo en ambos casos

condicións

información

do

un grave risco para a saúde.

instalación de calidade e

presente na praia.

perigo

seguridade

ambientales

e
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As cores da linguaxe visual: A educación vial
Cando imos pola cidade, hai moitas sinales que nos comunican perigos, advertencias, etc.
Estas utilizan as cores e as formas para que as persoas poidan comprender de forma rápida cómo
poden preservar a súa seguridade e a do seu entorno. A continuación explicarémosvos os
significados das cores nos sinais de tráfico.

O SEMÁFORO
Verde: podes avanzar
Vermello: debe deixar inmediatamente.
Amarelo ou Ámbar: pode ser o paso intermedio Do verde ao vermello, ou indicar precaución
se está intermitente.

OS SINAIS VERMELLOS
Expresan:
Prohibición
Perigo

OS SINAIS AMARELOS

OS SINAIS AZUIS

Expresan:

Expresan:

Desvíos e cambios

Obriga

provisionais debido as obras.

Información xeral de
utilidade

