
IES Terra de Turonio
3º ESO | DEBUXO

Raquel Guerrero CebrecosRaquel Guerrero Cebrecos

LEMA: Destrución do 
planeta polas queimas

DESCRICIÓN: 

Co meu traballo quero facer ver que 
temos que ter coidado co lume, xa 

que pode ser noso amigo dándonos 
calor, ..., pero con solo unha chispa 
pode acabar coa vida de miles de 

hectáreas de vexetación. Iso significa 
que acabaremos cos seres que nos 
dan O2 para respirar. Si eliminamos 

ou matamos esa vexetación que 
nos rodea morreremos todos, 

destruíndo o noso planeta.

IES Virxe do MarIES Virxe do Mar
3º ESO | POESÍA

Elisabeth Rey GonzálezElisabeth Rey González

LEMA: O despertar

DESCRICIÓN: 

O meu poema fala da beleza do noso 
planeta,da necesidade de coidalo,de 
que temos a obriga de dar ese paso 

que para nos e inmensamente 
pequeno pero necesario para o 

noso entorno,que non hai escusa 
de ningún modo que serva para 

defender o noso comportamento.
Do moito que nos arrepentiremos 

se isto segue así ou se empeora,que 
pronto non terá solución.Que somos 
necios e non damos ese paso como 

se nos custara tanto e que nos 
lamentaremos de non avelo dado 
cando tiñamos a oportunidade.

Era cega como todos os 
demais. 
Ata que un día abrín os ollos.
Para nunca máis volvelos 
pechar.

Ao abrilos o mundo cambiou, 
De cor, de textura, de olor.
Sentín fragrancias novas. 
Sentían outra alma, outro 
amor.

Vin as fermosas augas, 
Vin o romántico solpor. 
Vin a lúa e o sol,
Vina a ela chea de dor.

Entrou en min a compaixón,
Entrou en min o terror.
O mundo xiraba ao seu curto 
paso,
Os días máis longos eran as 
noites máis pequenas.

Era a única vidente neste 
mundo sen cor, 
Mentres o tempo pasaba sen 
perdón..

E vía o mar subir, 
E oía o vento zoar,  
E oía a música do vento  
E o seu triste cantar.

A noite da sentencia o chan 
tremeu , 
E despois de tanto tempo por 
fin se mostrou. 
A xente abriu os ollos e 
chorou polo seu erro.  
Algúns rezaban,non se sabe a 
que deus.

Outros choraban das cousas 
que fixeran,
Sen pensar, sen mirar.
Din que dos erros se aprende.
Non si ?

Aprenderás ti algún día,  
Darás ese curto paso?  
Eu xa o din.
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IES Virxe do Mar
1º ESO | NARRATIVA

Paula Otero TroitiñoPaula Otero Troitiño

Laura Martinez CastroLaura Martinez Castro

Sara Sóñora LópezSara Sóñora López

LEMA: Salvaterra Sol e Lúa

DESCRICIÓN: 

Trátase dun conto para nenos 
con temática medioambiental

IES Virxe do MarIES Virxe do Mar
1º ESO | PRESENTACIÓN

Paula Otero TroitiñoPaula Otero Troitiño

Laura Martinez CastroLaura Martinez Castro

Sara Sóñora LópezSara Sóñora López

LEMA: Coidamos o Planeta?

178178IMOS RECUPERAR O MUNDO

II Congreso
• I

ES
 V

IR
X

E 
D

O
 M

A
R

 •




