
IES Campo de 
San Alberto

1º ESO | NARRATIVA

Noela Barreiro ArufeNoela Barreiro Arufe

LEMA: Os dez lugares máis 
contaminadas do mundo

DESCRICIÓN: 

Os dez lugares máis contaminados 
do mundo  e a repercusión 
que ten sobre a poboación

IES de Allariz
1º BAC | ARTES PLÁSTICAS

Andrea Blanco CidAndrea Blanco Cid

Laura Borrajo LópezLaura Borrajo López

Jenifer Bretaña MarraJenifer Bretaña Marra

LEMA: Maqueta do 
efecto invernadoiro

DESCRICIÓN: 

Para representar o efecto 
invernadoiro decidimos elaborar unha 

maqueta da Terra e o Sol, na que 
mediante frechas describimos os tres 
camiños que segue a radiación solar 
en contacto coa atmosfera e a terra. 

Tamén utilizamos esta maqueta 
para explicarlle o efecto invernadoiro 
ós compañeiros de 3º da ESO. Para ós compañeiros de 3º da ESO. Para 
expor o noso traballo fixemos unha expor o noso traballo fixemos unha 

presentación multimedia na que presentación multimedia na que 
describimos o proceso seguido describimos o proceso seguido 

e a explicación da maqueta.e a explicación da maqueta.
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IES de Allariz
1º BAC | PRESENTACIÓN

Darlene Rodríguez FernándezDarlene Rodríguez Fernández

LEMA: Allariz: reserva da Biosfera

DESCRICIÓN: 

Allariz, considerado reserva da 
biosfera, como lugar modelo. A 

través de diferentes fotografías, 
móstranse os esforzos da vila por 

ser un lugar xeneroso co medio 
ambiente. Pequenos esforzos 

que marcarán a diferenza e que 
todos poderiamos realizar. O 

proxecto baseouse en montar 
un vídeo ou presentación con 
fotografías e música, sobre a 

temática anteriormente citado.

IES de AllarizIES de Allariz
1º BAC | PRESENTACIÓN

Noemi Fernández LópezNoemi Fernández López

Tania Mangana PatoTania Mangana Pato

Sara Mera SierraSara Mera Sierra

LEMA: Presente-Pasado-Futuro

DESCRICIÓN: 

recopilando fotos sobre os cambios 
producidos e que se producirán na 

Terra se o ser humano non actúa para 
remedialo.Consite nuna presentación 
con axuda do windows movie maker
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IES de Allariz
1º BAC | POESÍA

Olalla Pérez GómezOlalla Pérez Gómez

Katia Pereira PereiraKatia Pereira Pereira

Raquel Pérez OrozcoRaquel Pérez Orozco

LEMA: Boteworld; O Cambio 
Climático en verso

DESCRICIÓN: 

Co motivo deste gran problema 
polo que estamos a pasar, volcamos 

os nosos pensamentos e o o que 
o mesmo nos suxería e decidimos 
plasmalos en forma dun poema. 

Parécenos unha boa forma de 
facer chegar á xente un tema tan 

presente na nosa sociedade e, 
quizais coas rimas que con tanto 
agarimo presentamos, se podería 

concienciar dun xeito diferente 
sobre o Cambio Climático.

IES de Allariz
3º ESO | PRESENTACIÓN

Samanta Plácido GavilanesSamanta Plácido Gavilanes

Ana Cabido CidAna Cabido Cid

Icía Nogueiras PadrónIcía Nogueiras Padrón

LEMA: Diario dunha Terra triste

DESCRICIÓN: 

A través dunha presentación a 
modo de vídeo e utilizando frases 

célebres,  tentamos sinalar que 
lle está ocorrendo e lle ocorrerá ó 
noso planeta se non lle botamos 

unha man. Na presentación tamén 
indicamos o que podemos facer para 

que a “nosa” Terra sexa “feliz”.
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que a “nosa” Terra sexa “feliz”.

109
que a “nosa” Terra sexa “feliz”.
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