
ƒ raseÊ unhaÊ vez,Ê unhaÊ nenaÊ chamadaÊ
SabelaÊ queÊ adorabaÊ aÊ naiÊ natureza.Ê ElaÊ
nonÊ ti– aÊ ninÊ NintendoÊ ninÊ PlaystationsÊ
ninÊ ningunhaÊ maquinita.Ê SoloÊ ti– aÊ unhaÊ
bonecaÊ deÊ xogueteÊ eÊ tresÊ libros:Ê unÊ deÊ
flores, outro de aves e o último un que 
elaÊ mesmaÊ creara.Ê OÊ libroÊ titul‡ baseÊ
as’ :Ê Ò OÊ queÊ euÊ mesmaÊ contempleiÓ .Ê OÊ
libro trataba do que Sabela vía na súa 
casa,Ê Ž Ê dicir,Ê noÊ enormeÊ xard’ nÊ queÊ elaÊ
ti– aÊ porqueÊ ninÊ m‡ isÊ ninÊ menosÊ SabelaÊ
ti– aÊ porÊ xard’ nÊ unhaÊ fragaÊ queÊ ti– aÊ
unhaÊ lagoa,Ê (...)Ê XustoÊ candoÊ SabelaÊ
saía da casa, púxose a berrar chamando 
aÊ XoanaÊ porqueÊ aÊ fragaÊ est‡ baseÊ
incendiando.Ê OsÊ doÊ campamentoÊ doÊ
outroÊ d’ aÊ esquecŽ ranseÊ deÊ apagarÊ oÊ lume.Ê
CadaÊ unhaÊ coll’ aÊ unÊ caldeiroÊ deÊ augaÊ doÊ
pozoÊ intentandoÊ salvarÊ oÊ seuÊ fogarÊ eÊ aosÊ
pobresÊ animali– osÊ eÊ ‡ sÊ pobresÊ ‡ rboresÊ queÊ
nonÊ ti– aÊ culpaÊ algunhaÊ daquelÊ incendioÊ
forestal.Ê EstiveronÊ as’ Ê mediaÊ horaÊ ataÊ
que por fin chegaron reforzos e puideron entre todos apagar o incendio. O xefe de bombeiros 
baixouÊ doÊ helic— pteroÊ ped’ ndolleÊ desculpasÊ polaÊ tardanzaÊ peroÊ queÊ grazasÊ aÊ elasÊ deronÊ extinguidoÊ
máis axiña o incendio e preguntáronlle se lle provocara o lume algún dano na casa e que se era 
así que llo pagaban eles. Elas dixéronlle que non, que o que lle fixeran non se daba pagado. 
Queimaran a tumba da súa nai. Agora xa non estaba ela pero tampouco estaban os seus ósos, 
nin algúns animaliños nin árbores, por eso piden máis coidado e respeto coa natureza. Pois ¡É 
DEÊ TODOS!Ê EÊ osÊ danosÊ queÊ lleÊ fagamosÊ tamŽ nÊ sonÊ paraÊ todosÊ eÊ paraÊ oÊ nosoÊ clima,Ê queÊ anoÊ
trasÊ anoÊ vaiÊ cambiando.Ê

CEIP de Rebordáns
6º Primaria | NARRATIVA

Miguel Piñeiro SouteloMiguel Piñeiro Soutelo

LEMA: Cambio radical

DESCRICIÓN: 

Trata de potenciar bos hábitos 
relacionados co aforro enerxético

CEIP de Silleda
6º Primaria | NARRATIVA

Anastasiya ToumachAnastasiya Toumach

LEMA: Todo sobre a reciclaxe

DESCRICIÓN: 

1. TODO SOBRE A RECICLAXE É UN 
TEXTO ONDE SE TRATAN DISTINTOS 

ASPECTOS DA RECICLAXE, 
DENDE A SÚA IMPORTANCIA 

ATA A CUESTIÓN DAS 3 ERRES. 
2. O INCENDIO FORESTAL: UN 
CONTO SOBRE AS PERIPECIAS 

DUNHA NENA CHAMADA SABELA. 
3. POESÍAS: DÚAS POESÍAS 
TITULADAS, “PAPELEIRAS 
XA” E “SALVAR A TERRA”.
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CEIP de Silleda
6º Primaria | POESÍA

Anastasiya ToumachAnastasiya Toumach

LEMA: Papeleiras xa / Salvar a Terra

DESCRICIÓN: 

POESÍAS: DÚAS POESÍAS TITULADAS, 
“PAPELEIRAS XA” E “SALVAR A TERRA”.

CEIP de Silleda
6º Primaria | ENTREVISTA 

GRAVADA

Brais Gutiérrez RodríguezBrais Gutiérrez Rodríguez

Alberto Fariña ToimilAlberto Fariña Toimil

Isidro Gil PallaresIsidro Gil Pallares

LEMA: Entrevistas

DESCRICIÓN: 

O noso proxecto consiste nunhas 
entrevistas sobre o cambio climático 

que lle fixemos a persoas da nosa 
vila: a unha dependenta dunha tenda 

de larpeiradas, a un farmacéutico, 
a dependenta dunha tenda de 

informática, a encargada de Espina 
e Delfín (Servicio municipal de augas 

de Silleda) e a nosa alcaldesa.

No meu pequeniño pobo
hai un parque moi bonito

con flores,faias e un gran carballo
que alegra a todo bendito.

Pedras, flores o canto dos paxariños!
Auga, parques, que emoción!

Pero...Que é iso que estraga a nosa canción?

Hai lixo por todas partes
hai que recollelo xa

ou poñer e tiralo nas papeleiras
que para iso están.

Se non poñen papeleiras
vou organizar unha folga
unha folga na que todos 

limpemos o río Volga.

Non lle digas nada á lúa
que non te quere escoltar

está a falar coa choiva
coa brétema e máis co mar.

Na conversa deles tres
estase a falar do Medio Ambiente

e todos os tres anhelan
botarlle á Terra unha man.

Centrais e industrias que fumean
cidades contaminadas

o lixo flota nos ríos
as fragas xa non son fragas.
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Na  vila mariñeira de Rianxo, vivían dous 
coelliños, Lionel e Candela. Os dous xa 
estaban cansos de oír o típico: “POR CULPA 
DO CAMBIO CLIMÁTICO” por aquí 
“POR CULPA DO CAMBIO CLIMÁTICO” 
por alá, xa estaban fartos do “POR CULPA 
DO CAMBIO CLIMÁTICO”!. (...)
O nosos amigos marcharon desesperados, pois 
non daban con Cambio Climático. De repente 
oíuse un ¡Plof! ¡Candela caeu ao chan!. Un 
esquío que estaba nunha árbore preguntoulle: 
Esquío.- ¿Estás ben? ¿Pasouche algo?.
Candela.- Si grazas, estou ben. Pero estaría mellor 
si soubera onde está Cambio Climático.
Esquío.- Eu non sei del, pero coñezo a alguén que pode sabelo, 
trátase dunha árbore centenaria chamada Dorotea. (...)
Candela.- Xa sabemos que consecuencias ten, pero 
¿podemos facer algo para evitalo?

Dorotea.- Mirade, en realidade, quen o 
pode  evitar son humanos, con accións como 
non deixar a billa aberta mentres se lavan os 
dentes, ou usando bombillas de baixo consumo. 
Vós o único que podedes facer é concienciar 
aos nenos de que o Cambio Climático afecta 
a todos e que debemos evitar que cause danos 
aínda maiores aos que está causando.  Dende 
aquel día Candela e Lionel concienciaron 
a todos os nenos e nenas das consecuencias 
que o cambio climático ten sobre a Terra.

CEIP de Silleda
6º Primaria | NARRATIVA

Cristina Cabaleiro OteroCristina Cabaleiro Otero

María Dapena CarracedoMaría Dapena Carracedo

Javier Barreiro ReyJavier Barreiro Rey

LEMA: O Panda Jerry

DESCRICIÓN: 

É UN CONTO NO QUE OS 
PERSOAXES QUEREN SABER 

QUE É A CONTAMINACIÓN.

CEIP de SilledaCEIP de Silleda
6º Primaria | NARRATIVA

Pablo Calviño TatoPablo Calviño Tato

María del Rocío Fernández CuíñaMaría del Rocío Fernández Cuíña

Ana Rivas GestalAna Rivas Gestal

LEMA: Os nosos amigos queren 
saber:  que é o cambio climático?

DESCRICIÓN: 

Os nosos amigos intentan descubrir 
que é o cambio climático

Había unha vez un osiño chamado Jerry.        |
Jerry non sabía o que era a contaminación nin quen a producía pero aínda que 
el quería saber por que morrían tantos animais ninguén llelo quería dicir.
Foi onda o rei dos osos pandas e preguntoulle:
-Que é a contaminación?
-Fillo, a contaminación e o que destrúe a natureza. 
-E quen é o malo malísimo que destrúe a natureza?
-Eso é un misterio que permanecerá oculto por moitos anos.
(...)
-Por que?
-Porque hai moita contaminación.
-Quen contamina?
-Os humáns.
-Podes vivir na miña casa.
E grazas ao gatiño os animais do bosque viviron máis 
felices e agora que o saben tomaron precaucións.
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CEIP de Silleda
6º Primaria | POESÍA

Pablo Calviño TatoPablo Calviño Tato

María del Rocío Fernández CuíñaMaría del Rocío Fernández Cuíña

Ana Rivas GestalAna Rivas Gestal

LEMA: Poesía sobre o cambio climático

DESCRICIÓN: 

Distintos aspectos do cambio climático

CIFP “A Granxa”CIFP “A Granxa”
1 CMI | PRESENTACIÓN

Anxela Garrido CarballidoAnxela Garrido Carballido

Ruth Gándara LópezRuth Gándara López

Pablo Fernández GómezPablo Fernández Gómez

LEMA: Ti podes facer compost

DESCRICIÓN: 

Redución e reciclaxe de residuos, 
co obxectivo desta práctica
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