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Curso:

Alumno:

Descrición:

Centro:

Lema:

Narrativa

Domínguez F.IES Fraga do Eume

Busquei, lin e pensei... Agora recopilo unha serie de novas 
de prensa relacionadas co cambio climático.

1º ESO

IES Fraga do Eume

Fátima Domínguez López

Que entendo do cambio

Científicos constantan 
como la Antártida se 
resquebraja debido al 

cambio climático

Mueren focas en 
el Mar Báltico 

por cambio 
climatico

Contaminar el medio 
ambiente: uno de 
los “nuevos” siete 
pecados sociales, 
según el Vatiano

Las aguas abisales 
de la Antártida se 

enfriaron de mane-
ra sensible a pesar 
del calentamiento 

global
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Curso:

Alumno:

Descrición:

Centro:

Lema:

Pósters

Romeu E.
IES Fraga do Eume

1º ESO

IES Fraga do Eume

Campaña para pensar en coidar a Terra

Eva Romeu Escariz
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Presentación

Fernández H.;Fernández, A.
IES Fraga do Eume

Queremos concienciala xente da importancia que ten este 
tema.

3º ESO

IES Fraga do Eume

Coida o mundo, coida de ti!

Helena Fernández Fontela, Adela Fernández Rodríguez
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Narrativa

Barallobre I.;

Fernández, F.  López, U.

IES Fraga do Eume

1º ESO

Unha historia ficticia sobre o cambio climático.IES Fraga do Eume

O cambio climático

Iván Barallobre Seco, Fátima Fernández Cortizas, Uxía López Puentes

Érase unha vez un planeta chamado Terra que tiña oito irmáns. 

Terra era fermosa. Tiña  maravillosas cores  azuis e marróns e estaba 

cuberta cunha delicada saba branca e suave; era a envexa dos seus 

irmáns.
Un día paseaban polo espacio os Sinsantos, os deuses do Universo. 

Eles decidían a que planetas darlles o don da vida. Cando viron á Ter-

ra quedaron impresionados pola súa beleza e decidiron darlle ese don. 

Enseguida foi poblada por millóns de seres microscópicos. Durante 

millóns  de anos eses seres foron evolucionando e vivindo en completa 

harmonía coa Terra ata que chegou o home actual, o home moderniza-

do… o home asasino. Comezou construíndo unha fábrica aquí outra 

acolá, ata que en  partes da Terra non collía nin unha persoa máis 

debido á cantidade de urbanizacións  e empresas que alí había; eran os 

países máis desarrollados e, máis contaminados. Mentres quen outras 

partes do planeta a xente nin tiña tan sequera un teito onde cobillarse, 

e morrían acada pouco pola escaseza de alimentos, polos tsunamis, 

terremotos, inundacións, erupcións volcánicas...
Pero claro, iso eran fenómenos da Terra e non se podían evitar. 

Logo chegaron as estradas e coches. Ó principio só eran pequenas 

corredoiras, logo camiños ben feitos e, ó final convertéronse en estradas 

asfaltadas, e claro, as estradas sen coches non son nada e logo se viron 

cheas desas máquinas por tódolos lados que botaban fume negro coma 

o carbón. En anos algunhas partes da  Terra estaban cubertas de 

urbanizacións, incluso algúns construían casas  e chalets á beira do mar 

conscientes da contaminación que iso producía. Éste contaminouse máis 

do que estaba, os peixes morrían e comezaba a escaseza da pesca. Ben, 

non era só iso. Das fábricas emanaba un fume maligno que ía parar  

ó ceo, e á consecuencia, chuvias ácidas. O CO2 emitido polos coches 

foise acumulando no ceo e creou o ``efecto invernadoiro ´´; no Polo 

Norte creouse un buraco na capa de ozono, polo que os raios dañinos 

do Sol penetraban con máis facilidade por esa zona, e, á consecuen-

cia diso, os xeos íanse derretendo debido ás altas temperaturas, o que 

ocasionou unha subida do nivel do mar; entre o lixo que a xente tiraba 

por calquera lado e os incendios forestais  as árbores ían desaparecendo 

e morrendo.
  E sen contar que a comida comezaba a escasear,  que o ceo era negro 

día e noite e que morrían persoas por intoxicación…

O tempo pasaba e só unha cuarta parte da población se daba conta 

da ferida que lle estaban causando á Terra; o resto da población, (non 

toda), non o sabía ou non  quería sabe-lo, pero axiña o ían pagar 

pasado,
presente e futuro



Literatura

caro. Logo chegou a Fame, coa Fame a Guerra, coa Guerra 
as Enfermidades, coas  Enfermidades  a Morte…

 A morte de case todos os seres vivintes no planeta. 
Pouco a pouco, éste foise consumindo ata quedar só unhas plan-

tas secas espalladas por aquí e por alá, animais mortos, a metade 
da terra sumerxida baixo as auga...    o maior desastre que poi-
dades imaxinar, e claro, as fábricas seguían contaminando, e os 
coches, os vertedoiros… ¿Por que?           

Pois porque as únicas persoas que vivían no planeta, (se se lles 
podía chamar persoas), crían que con iso ían gañar moitos cartos 
para urbanizacións, estradas, máis fábricas..., noutras palabras: 
Para acabar de matar  á terra que nos dera a vida.

Mentres tanto, a millóns de anos-luz de todo iso, os Sinsantos 
vendo mediante cámaras ocultas o desastre que alí ocorría, chora-
ban, retorcíanse de ira, suicidábanse, maldicíanos  por estragar 
tanta fermosura..., non podían soportar a visión da Terra ped-
indo que non a torturasen máis.

 Sabendo que así non ían conseguir nada decidiron mandar un 
grupo de máxicos  para que axudasen, ou,mellor dito, para que 
restablecesen, (xa que só uns poucos humanos só se preocupaban 

de “recoller a vasura que outros tiraban ”) a fermosura e har-
monía da Terra co home.

Durante  moitos milenios ( tal era o dano que lle fixeran á Ter-
ra que non chegaba pouco tempo),os máxicos traballaron día e 
noite;derrubando fábricas, plantando árbores, creando animais, 
purificando auga...

Ata que un  dous de marzo toda a Terra volvía estar “apar-
entemente”  ben.Digo “aparentemente” , porque, coma cando te 
teñen que operar de algo  e quédanche   as marcas da operación, 
á Terra pasáballe o mesmo; sempre lle quedaría a marca da co-
itelada tan fonda que lle fixeran.

Resentida dese gran golpe que nunca ía superar por moi bon 
corazón que tivera, o planeta foi recuperando parte da súa fermo-
sura pouco a pouco.

Cando estivo lista para volver a ser habitada, os máxicos déronse 
conta de que non podían deixar libres sen castigo ós humanos que 
lle fixeran iso,porque,senón eles volverían a dana-la,pero esa vez 
o golpe sería moito máis grande e acabarían por face-la estoupar; 
así que decidiron leva-los con eles e destina-los a traballos forzados 
para manter limpo ó Universo.

Literatura
Narrativa

Barallobre I.;
Fernández, F.  López, U.IES Fraga do Eumer02



Narrativa

Ás persoas que sempre axudaran á Terra déuselles un premio e seguiron sendo habitantes do planeta. 
Pero por se acaso se lles volvía a mente “sucia”, cada ano volvían uns máxicos e metíanlles nos corpos 
un espíritos

para  conciencialos de que as súas vidas estaban ligadas á da Terra; se a Terra morría, eles tamén. 
Pero nunca foi necesario volver a tomar medidas drásticas para protexe-lo planeta.

A xente foi evolucionando ata que chegaron a converterse en persoas que doaban sangue para as 
árbores, órganos para os animais, vivían ó aire libre e nunca máis houbo desigualdades, nin Terceiros 
Mundos, todos eran iguais. Se necesitaban algo pedíanllo á terra e ela dáballelo . Foron para sempre  
amigos inseparables.

Esta é a historia que  vos acabo de contar é a nosa e máis a do planeta Terra onde vivimos, pero  
máis acelerada. É o futuro que nos espera como non paremos este desastre. Só cambia unha cousa: na 
realidade non hai “máxicos” que nos axuden, nin nada parecido... (aínda que se di que este cambio 
climático xa sucedeu  fai moito tempo, pero o actual esta máis acelerado). Non  hai unha segunda 
oportunidade.

Unha vez que acabemos coa Terra, ( espero que iso non ocorra xamais), non haberá volta atrás.  
Temos esta oportunidade e non podemos desprezala, así que, paremos isto e, entre todos, volvamos vivir 
en completa harmonía coa Terra ¡só fai falla concienciar á xente do que fan!, ( tarea algo difícil por que 
hai persoas  que aínda que os estean vendo cos seus propios ollos o que pasa néganse a crelo),comecemos 
polas xeneracións máis xoves e, de avós a pais, de pais a fillos, de fillos a netos transmitamos  esta lei 
sagrada.

Por que... ¿como non vamos ser capaces de protexer entre todos o que máis amamos?

pasado, presente e futuro

Literatura
Narrativa

Barallobre I.;

Fernández, F.  López, U.

IES Fraga do Eumer 03



Curso:

Alumno:

Descrición:

Centro:

Lema:

Cancións

Rodeiro, N.; Pérez, M.; 
Fraga N.

IES Fraga do Eume

É unha canción que quere protestar pola pérdida do que tan 
fermoso tiñamos.

1º ESO

IES Fraga do Eume

Protexer a natureza

Nieves Rodeiro Meijide, Marina Pérez Zamora, Noemí Fraga Castrillón

Só nos queda aquel bosque,

perdido no medio do monte,

que se quere extinguir.

Xa se van os taladores,

só nos quedan unhas cantas frores,

que logo murcharan.

Nada queda naquel campo que un día 

foi fermoso
e agora xa non é.

Non é broma do destiño, unha histo-

ria que xa nunca acaba,

que se quere retardar.

Xa teño suficiente, necesito alguén 

que comprenda,
que todos estamos sos fronte ao fu-

turo…

PROTEXER A NATUREZA
Que vou facer…Quero vivir, quero evitar, o quecemento global.Quero sentir o aire puro todo este verán.Quero flotar no limpo mar,quero do planeta gozarPara sentirme en liberdade, quero da Natureza 

coidar.
Todos eses soños rotos, todas esas fontes secas, 

todas,todas las viaxes onde imos de festa…

Que vou facer…Quero vivir, quero evitar, o quecemento global.Quero sentir o aire puro todo este verán.Quero flotar no limpo mar,quero do planeta gozar.Para sentirme en liberdade, quero da Natureza 
coidar.

Só nos queda aquel bosque,perdido no medio do monte,que se quere extinguir.
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Pósters

Bouza, A.; Rico A.

IES Fraga do Eume

Entendemos o cambio climático.

1º ESO

IES Fraga do Eume

Esto é o cambio

Adrián Bouza Naveira, Alberto Rico García
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Curso:

Alumno:

Descrición:

Centro:

Lema:

Pósters

Bastida, A.F.; Regueiro, F.
IES Fraga do Eume

O traballo trata do onde se produce ou sae máis CO2 da 
Terra á atmosfera e como influe unha vez acumulado nela.

1º ESO

IES Fraga do Eume

O ciclo do CO2

Álvaro Francisco Bastida Fernández, Froilán Regueiro Noguera
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Alumno:

Descrición:

Centro:

Lema:

Pósters

Abeal, L.; Botas, S.

Painceiras, P.

IES Fraga do Eume

O noso poster reflexa as consecuencias do cambio climáti-
co e o seu principal aliado. Intentamos que abrades os ollos 
e os dedes conta.

1º ESO

IES Fraga do Eume

Concienciarnos

Lucía Abeal Navarro, Sara Botas Sanmartín, Pilar Painceiras Martínez
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Alumno:

Descrición:

Centro:

Lema:

Pósters

Torres, D.; Rodríguez, 
N.; Rico, B.

IES Fraga do Eume

O noso poster reflexa as causas que ten a atmosfera.

1º ESO

IES Fraga do Eume

Cambia o clima

Daniel Torres Martínez, Noelia Rodríguez Carrillo, Benjamín Rico Rodríguez
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Narrativa

sdfksdnjfksdj
IES Fraga do EumeLiteratura

¿Qué es el efecto invernadero? ¿Quién consume?

1º ESO

IES Fraga do Eume

Clima en papel

Pablo Botana Olañeta

Narrativa

clima
en papel
Las acciones humanas están produciendo 
cada vez más CO2 que se está acumulando 
en la atmosfera, lo que también provoca 
un aumento de la temperatura. Muchos se 
preguntan ¿por qué?. La respuesta sería 
esta: el Sol emite hacia la Tierra energía 
en forma de luz parte de la cual atraviesa 
la atmósfera. La Tierra al calentarse emite 
energía calorífica que es absorbida y reflejada 
de nuevo hacia la superficie por los gases 
de efecto invernadero como el CO2. Con el 
incremento de las emisiones de CO2 por la 
combustión de combustibles fósiles, aumenta el 
efecto invernadero natural de la Tierra con la 
consecuente subida de las temperaturas.
La zona del planeta responsable de más 
emisiones es norteamérica con un 28%. En 
segundo lugar se situa Europa Occidental 

con un 16%, seguida de China 15%. A 
continuación están Rusia con un 10% e 
India, Thailandia, Malasia, Nueva Guinea e 
Indonesia. Después están Australia con Nueva 
Zelanda y Japón responsables del 8%. Luego 
Arabia con un 5%. En los últimos puestos se 
situan África y América del Sur (4%). 

Botana, P.
IES Fraga do Eume
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dfkjnsdkjbIES Fraga do Eume

Debuxo

1º ESO

A Terra estase quentando moito, por iso a coloreei con 
cores quentes.IES Fraga do Eume

Clima en papel

Irene Castro Barreira

Castro, I.
IES Fraga do Eume
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Poesía
LiteraturaMartínez, D.

IES Fraga do Eume

Que sinto?

1º ESO

IES Fraga do Eume

Cambio climático

Diego Martínez Golpe

Reciclar é unha opción

Reciclar é unha 

opción para evitar a 

contaminación reciclar é 

unha opción para evitar 

a devastación
Prados, ríos e regatos non quedará ningún 

se non reciclamos todos e non só algún

Os indefensos osos sen casa están a quedar 

porque os polos estanse a desconxelar

Reciclar é unha opción para evitar a contaminación 

reciclar non é unha opción! reciclar é unha obrigación!
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Descrición:

Centro:

Lema:

Narrativa

Varela, R.; Regueiro, J.; 
Pena, L.

IES Fraga do Eume

Que sorpresa! como podemos telo así?

1º ESO

IES Fraga do Eume

Cambio climático

Rocío Varela Barros, Jessica Regueiro Sanmartin, Laura Pena Cabana
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Descrición:

Centro:

Lema:

Debuxo

Vázquez, A.
IES Fraga do Eume

Como vexo eu o problema.

1º ESO

IES Fraga do Eume

Cambio climático

Adriana Vázquez Varela


