
IES Praia Barraña
1º ESO | NARRATIVA

Cinthia Ermitas Romero MuñizCinthia Ermitas Romero Muñiz

LEMA: SOS dende a Terra

DESCRICIÓN: 

Narración sobre cambio climático.

-RADIO FUTURA-
-S.O.S DENDE A TERRA-
En decembro do 3000, baixo unha 
ventisca de neve que sepultaba as 
estreitas rúas dun pequeno pobo 
de Galicia, unha anciá contáballe 
unha historia os seus netos...

-A HISTORIA VERDE-
-Aínda eu non cumprira os 
dezaseis anos cando vivía na 
montaña. O vivir alí non ía a 
escola e axudaba ós cabreiros 
a pasear as cabras. Eu era 
unha moza ben feitiña tirando 
a cidade. Cada tarde de verán 
chegaba ata a cima dun outeiro 
e deitábame na herba mentres 
escoitaba os sons da natureza:a 
auga dos ríos, as campaíñas das 
cabras paseando...
Mentres oía estes sons, 
compoñía diferentes cantigas:

Cando eu miro para o ceo,
Vexo distintas nubes 
Distintas, de distintas cores,
Que dan alegría as flores.

Lara lara lara lara lara la 
Cando non miro para o ceo 
Oio os paxaros cantar,
Danme unha alegría tremenda
Pois eu tamén quero, quero 
xogar;
Con eles, con eles,
Lara lara la.

Ademais desa a anciá 
cantoulles moitas máis.

Cando os rapaces medraron 
querían sentir esos sentimentos 
e desexaban sentirse inspirados 
por esas paisaxes. 
Buscaron e buscaron esas 
montañas, esa tranquilidade...
mais non a encontraron, todas as 
montañas estaban convertidas en 
cidades contaminantes, a maioría 
daquelas flores xa non existían 
só se podían ver algunhas en 
distintos xardíns botánicos, as 
cabras só nalgúns zoolóxicos – os 
máis importantes e caros. Todas 
aquelas cousas que a avoa lles 
contara xa non estaban. Fóra 

todo unha mentira da vella? Aqueles campos, 
aqueles animais, toda aquela fermosura era 
só unha invención.
As nubes dunha soa cor, a gris. O ceo xa non se 
vía era todo negro, pero...por que?
Era porque o infinito poder que se lle otorgou 
ó ser humano descontrolárase. A nós as 
persoas, que criamos ter todo o poder, foisenos 
das mans. En vez de conservar os campos, 
os animais, as flores, as praias... a beleza, a 
vida, destruímola sen pensar que eso tiña 
repercusións que nos afectaban. Estabámonos 
autodestruíndo inconscientemente. Todo era 
triste, sen ilusión.
Queres que o nosos futuro sexa igual?
Aínda estamos a tempo de cambiar.
Eu cambio, e ti, úneste. 

IES Praia Barraña
1º BAC | ARTES 

PLÁSTICAS (DEBUXO)

Tania Suena InsuaTania Suena Insua

LEMA: Eles a necesitan (a auga)

DESCRICIÓN: 

Un deserto e un neno perdido.
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IES Praia Barraña
1º ESO | PRESENTACIÓN

Xian Perez PérezXian Perez Pérez

Ulyses Casais FernándezUlyses Casais Fernández

LEMA: La contaminación 
no mola nada

DESCRICIÓN: 

Presentación de Power  Point 
sobre calentamiento global

IES Punta CandieiraIES Punta Candieira
1º ESO | PRESENTACIÓN

Alba Nebril PérezAlba Nebril Pérez

Julia PerezJulia Perez

Clara Iglesias GarcíaClara Iglesias García

LEMA: Non ás compras 
compulsivas
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