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Presentación

Curso: 1º ESO

Alumno: Beatriz García Eiras, Helena Calo Ons, Patricia Gandarela Seijas

Descrición: A auga é un recurso escaso, pero de importancia vital 
para a sociedade e a natureza.De toda a auga existente 
no planeta, só unha pequena parte  é aproveitable pola 
sociedade, e pola maior parte da natureza.Coida a auga 
que tamén está no planeta!

Centro:

Lema: O ciclo da auga

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

García, B.; Calo, H.;

Gandarela, P.

IES Campo de S. Alberto
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Curso: 2º ESO

Alumno: Mariña Fernández Reino

Descrición:

Imaxes do noso entorno naturalCentro:

Lema: Sobre os tellados / Enerxía e natureza

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

Estes patos agora están nadando 
sobre os canais de Bruxas, en Bé-
lxica. Pero dentro de varios anos... 
ao millor non están nadando sobre 

os canais, senón, por enriba dos edificios 
que se ven reflectidos.

Eu estaba de excursión en Bélxica co meu 
instituto. Estabamos dando un paseo e 
atopeime con estes patos e ocorréuseme 
sacarlle unha foto, logo pensei: “ dentro 
de varios anos seguramente non estean 

nadando tranquilos sobre os 
canais, pode que estean na-
dando sobre os grandes edifi-
cios reflectidos na auga. E isto 
acontecerá si non paramos o 
CAMBIO CLIMÁTICO”.

Fotografía

Fernández, M.IES Campo de S. Alberto



Literatura
Narrativa

LiteraturaVázquez, N.
IES Campo de S. Alberto

Curso: 1º ESO B

Alumno: Natalia Vázquez Lojo

Descrición:

Como contaminan os ríos e organizacións que loitan para 
un mundo sen contaminación.Centro:

Lema: A contaminación de ríos e mares

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

ORGANIZACIONES QUE LUCHAN POR UN MUNDO 
SIN CONTAMINACIÓN
Existen muchas organizaciones que luchan por un mundo sin  en el que las 
personas dejemos de contaminar el medio ambiente. Uno de los problemas 
por los que luchan es la contaminación de los ríos y los mares unas de las 
organizaciones mas importantes es GREENPEACE.

Una de sus manifestaciones fue en florida (EEII)  llevaron varios animales de 
plástico  cubiertos de petróleo en contra de la perforación de pozos.

Los vertidos  tóxicos llegan directamente a los ríos y 
mares.Uno de los vertidos tóxicos es el petróleo.

También los vertidos químicos son uno de los 
problemas graves.Los detergentes, diversos 
productos industriales y los pesticidas son unos de 
los compuestos químicos que contaminan tanto los 
ríos y mares.

Muchas personas tiran bolsa, botellas de  plástico  
etc. Los peces, ballenas, delfines etc, comen por 
equivocación eses residuos y se mueren.

Cada año mueren  miles de personas en el mundo 
por beber agua contaminada

Río Contaminado



Literatura Literatura
Narrativa

Calo, H.IES Campo de S. Alberto

Curso: 1º ESO A

Alumno: Helena Calo Ons

Descrición:
O efecto invernadoiro. Como se produce e cales son os 
gases responsables.
Definición de cambio climático e os cambios que este 
produce na natureza.

Centro:

Lema: Cambio Climático

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

Chámase cambio climático á variación global do clima 
da Terra. É debido a causas naturais e tamén á acción do 
home e prodúcense sobre todos os parámetros climáticos 
: temperatura, precipitacións…
O cambio climático  prodúcese pola gran cantidade de 
CO2 que se emite á atmosfera, principalmente dende 
fábricas, fumes de automóviles e sistemas de calefacción.
O mundo industrializado conseguiu que a concen-
tración destos gases  aumentara un 30% dende o século 
pasado, cando, sen a actuación humana, a natureza  
encargábase de equilibrar as emisións destos gases.

Dentro dun invernadoiro a temperatura é máis alta ca 
no exterior porque entra máis enerxía da que sae.

Na Terra prodúcese un efecto similar de retención do 
calor grazas a algúns gases atmosféricos. O efecto 
invernadoiro fai que a temperatura media da superficie 
da Terra sexa 33º C, maior ca que tería se non existisen 
gases con efecto invernadoiro na atmosfera.
¿Por qué se produce o efecto invernadoiro?
Orixínase porque a enerxía que chega do sol, ao estar 
a altas temperaturas traspasa a atmosfera con gran 
facilidade, ao chegar á Terra  enfríase e ao ser remitida 
á atmosfera é absorbida polos gases con efecto inverna-
doiro. Esta retención da enerxía fai que a temperatura 
sexa máis alta.
Poderiamos dicir de forma sencilla que o efecto inver-
nadoiro o que fai é provocar que a enerxía que chega á 
Terra sea devolta máis lentamente, polo que se mantén 
máis tempo na superficie e produce unha elevación da 
temperatura.



Presentación
LiteraturaGarcía, B.

IES Campo de S. Alberto

Curso: 1º ESO

Alumno: Beatriz García Eiras

Descrición:

Estudio de tipos de nubesCentro:

Lema: Tipos de nubes

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)



Literatura
Narrativa

Iglesias I.IES Campo de S. Alberto

Curso: 1º ESO A

Alumno: Iria Iglesias Martínez

Descrición:

Causas naturais que fan que o clima poida cambiar e 
como o home contribúe.Centro:

Lema: (Cambia o clima) Causas Naturais

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)



Narrativa

Curso: 1º ESO A

Alumno: Iria Iglesias Martínez

Descrición:

Causas naturais que fan que o clima poida cambiar e 
como o home contribúe.Centro:

Lema: (Cambia o clima) Causas Naturais

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

Literatura
Narrativa

Iglesias I.
IES Campo de S. Alberto 02



Curso: 1º ESO A

Alumno: Iria Iglesias Martínez

Descrición:

Causas naturais que fan que o clima poida cambiar e 
como o home contribúe.Centro:

Lema: (Cambia o clima) Causas Naturais

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

Literatura
Narrativa

Iglesias I.IES Campo de S. Alberto03



Literatura
Narrativa

LiteraturaCruces L.
IES Campo de S. Alberto

Curso: 1º ESO A

Alumno: Lucía Cruces Dosil

Descrición:

Causas e que podemos facer nos.Centro:

Lema: O Cambio Climático

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

O CAMBIO

O quencemento global é un aumento no tempo de temperatura media 
da atmosfera terrestre     e dos océanos.  Na práctica, este término 
refirese só ó aumento ocurrido nas últimas décadas debido a actividade 
humana.
O término cambio climático designa calquer cambio no clima, sen 
especificar que a causa sexa ou non humana.
As causas do quencemento global debense ó chamado efecto inverna-
doiro.
O efecto invernadoiro producese cando a enerxía solar atravesa a 
atmosfera e chega a superficie terrestre converténdose en calor.  O 
CO2  impide que este calor escape ó espacio exterior, polo que o calor 
volve de novo a superficie, quentando así a atmosfera e provocando un 
aumento de temperatura.
Na atmostera o CO2 antropoxénico  producce un aumento do efecto 
invernadorio natural;  estas emisións proceden de diversas fontes como:
 - A queima de combustibles procedentes do carbón e do petróleo.
 - A destrucción dos bosques tropicais.
A consecuencia previsible do quencemento global e un cambio de clima 
(a temperatura media terrestre está a aumentar un 0,3 grados por 

ano) que afectaría a plantas e animais e que incluso podería provocar a 
fusión do xeo que cybre os polos, co que moitas zonas costeiras poderían 
quedar asulagadas baixo as augas.
O cambio do clima podería provocar o aumento de secas en certas zonas 
do planeta ( o que tería como consecuencia a perdida de colleitas  pro-
vocando fame e epidemias),mentras que noutros lugares aumentarían 
moito as choivas provocando inundacións ( que provocarían morte, 
epidemias, destrucción de vivendas e colleitas...).
¿Qué podemos facer para evitar o cambio climático?
Todos os habitantes deste planeta estamos obrigados a tomar medidas 
para deter o camibio climático, aínda que as grandes decisións tomadas 
polos gobernos son fundamentais, hai moitas formas de axudar á 
descotaminación que están ó noso alcance:
 - Deixar de utilizar CFC; podemos sustituilos por aerosois ou 
pulverizadores que non perxudiquen ó medio ambiente.
 - Converter en enerxía o metano procedentedos excrementos 
do gando, levandoos a unha planta química.
 - Plantar árbores.
Na casa, recordar non malgastar a auga nin a enerxía eléctrica:
 - Aillar tellados e ventanass para manter a casa quente.
 - Utilizar un sistema de calefacción axeitado que aproveite a 
máxima enerxía.
 - Reducir o consumo de combustibles dos automóviles: hai 
modelos ecolóxicos que permiten consumir só unha terciera parte do 
combustible que necesita un coche normal. Máis sempre é millor o uso 
do transporte público.
 - Apagar as luces cada vez que saiamos dunha estancia e 
utilizar bombillas e electrodomésticos de baixo consumo.
 - Non  deixar correr a auga quente cando se leva a louza os 
nos lavamos os dentes, ou as mans.
 - Utilizar a ducha en vez  do baño.
 - Reciclar o vidro, os plásticos e o papel.  Así poderemos salvar 
moitas ár bores.

CLIMÁTICO



Literatura Literatura
Narrativa

Abeijón A.IES Campo de S. Alberto

Curso: 1º ESO A

Alumno: Alexandre Abeijón Pazos

Descrición:

Síntese do documento do IPCCCentro:

Lema: S.O.S.

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

O Panel Intergubernamental do Cambio Climático 
emitéu un informe o primeiro semestre do ano que recollía 
as seguintes conclusións: o cambio climático actual é 
irreversible, é o máis acelerado da historia e tamén é 
forzado polo home. Este informe, fruto de moitos anos de 
traballo, era estrictamente científico, pero desde o Luns, 12 
de Novembro, están reunidos en Valencia delegacións de 
150 países para redactar un síntese do anterior documento 
dunha maneira consensuada. O acordo, avalado pola ONU, 
logrouse o Venres, 16 de Novembro e vai ser retificado na 
sesión plenaria na mañán do Sábado, 17 de Novembro. 

¿Qué é o que recolle no documento de síntese? Que 
o cambio climático é de orixe humano (máis dun 
90% de posibilidades), debido a emisións de gases 
do efecto invernadeiro e as súas consecuencias son 
<<irreversibles>>. Este documento deberá servir como 
referencia nos próximos cinco anos para a planificación 
mundial contra o calentamento global. O informe é moi 
importante porque o Xoves, 29 de Novembro volverán a 
reunirse en Bali (Indonesia) para negociar un novo acordo 
mundial contra o cambio climático dado que o Protocolo 
de Kyoto expira no ano 2012.



Literatura
Narrativa

LiteraturaLegaspi X.
IES Campo de S. Alberto

Curso: 1º ESO B

Alumno: Xabier Legaspi Juanatey

Descrición:

O C.C.: Causas, consecuencias, que podemos facer.Centro:

Lema: Cambio Climático. A sobredosis de gases de 
efecto invernadoiro

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

A Terra está enferma debido a unha sobredosis de 
gases de efecto invernadoiro, sobre todo de CO2. A 
queima de combustibles fósiles e a deforestación, 
e decir expulsión de CO2 á atmosfera, son as 
principais causas do cambio climático. Durante o 
século XX a temperatura media global subiu 0,6º 
C, en Europa 0,95º C e en e España 1,5º C. De 
seguir así, expulsando CO2, os científicos prevén 
que a finais deste século a temperatura media 

global aumentará entre os 1,4º C e 5,8º C. 

 No ano 1997  creouse o Protocolo de Kyoto. Nel 
reuníronse os países máis ricos e industrializados 
e estableceron  limitacións á súa contaminación. 
Estos países asumen o compromiso de reducir 
nun 5,2% ao menos as súas emisións de gases 
de efecto invernadoiro á atmosfera entre 2008 
e 2012 respeto ás emisións de 1990.

“Cada un de nós é unha causa do quencemento, pero, á vez, 
cada un de nós pode converterse en parte da solución”

Climático
Cambio

O 85% da enerxía que produce a nosa civilización obtense a partir do petróleo, carbón e gas natural, que liberan á 
atmosfera enormes cantidades de CO2 cando se queiman e son enerxías non renovabeis. A resposta máis adecuadas 
para combatir o quencemento global é o uso das enerxías limpas, é decir, das enerxías renovabeis como a solar, 
eólica, biomasa, minihidráulica…
En 2016 solo o 18% das enerxías que se producen en España serán renovables.
   Se seguimos botando tantas cantidades de CO2 á atmosfera enfrentaremonos á morte e destrucción do planeta Terra.



Literatura Literatura
Narrativa

Freire O.IES Campo de S. Alberto

Curso: 1º ESO

Alumno: Óscar Freire Agulleiro

Descrición:

Causas e consecuencias do cambio climático. Exemplos 
de emisións.Centro:

Lema: ¿Que é o cambio climático?

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

¿Qué é o cambio
climático?

Todos falamos del pero moitos non sabemos 
moi ben o que é. Outros confundimos o tempo 
clima. Para estudar a climatoloxía fan falla 
moitos anos estudando a zona. E tempo provese 
dun día para outro
   • Más ou menos ven sendo que a temperatura 
da Terra subiu 0,6º C no século pasado. Dito 
así non parece algo moi grave pero si que o é, 
se seguimos contaminando e contaminado…
· As consecuencias son as seguintes: aumentos 
da temperatura, o retroceso de glaciares, a 
anterioridade de afloramento (que se ve moito 
en Galicia e en España), o alargamento das 
estacións cálidas, o retroceso das plantas e 
animais e moitas razóns máis.



Literatura
Narrativa

LiteraturaVilas C.
IES Campo de S. Alberto

Curso: 1º ESO B

Alumno: Cristina Vilas Regueira

Descrición:

Como se pode frear  o cambio climático. As posibles medi-
das e cales serán os seus efectos se non se actúa.Centro:

Lema: A ameaza é real, e a forma de combatila é sinxela

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)



Literatura Literatura
Narrativa

Patiño, A.IES Campo de S. Alberto

Curso: 1º ESO B

Alumno: Alba Patiño Díaz

Descrición:

O cambio climático. Que o causa e que facer.Centro:

Lema: O Cambio Climático

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

O cambio climático
Non  nos  damos  conta  pero  estamos  destruíndo  o  noso  planeta, o  noso  fogar, 

con accións coma as seguintes:
· A  contaminación, tanto  dos  mares  como  dos  ríos, das  cidades, etc…

· O  fundimento  dos  polos  e  o  aumento  do  nivel  do  mar.

· A tala  das  árbores   e  plantas.
· O  insuficiente  uso  das  enerxías  renobables.
· O  gasto  excesivo  de  auga, luz, etc…
É o noso deber aportar solucións:
· A investigación para mellorar a eficiencia enerxética co emprego de  enerxías  

renobables  e  o  uso  delas.
· O  interés  de  parar  o  cambio  climático  e  
os  actos  que  o  perxudican.
· A  colaboración  das ONG medioambientais  
e  dos  que  axudan  a  estas.

¿NON  É  UN  BO  COMENZO  PARA  
ACADAR  O  REMATE  DO  CAMBIO  
CLIMÁTICO? 



Literatura
Narrativa

Moledo, N.
IES Campo de S. Alberto

Curso: 1º ESO B

Alumno: Noelia Moledo Queiruga

Descrición:

Que é e quen causa o cambio climático.Centro:

Lema: O cambio climático

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)

¿Qué é o cambio climático?
O cambio climático é a maior ameaza ambiental do siglo XXI, con 

consecuencias económicas, sociais... e ademais as empresas, as 
economías e a natureza, en todo o mundo, 
están sendo afectadas.
¿Cal é o problema do cambio 
climático?

O clima sempre variou, 
pero o problema do cambio 

climático, é que, no último 
siglo o ritmo destas variacións 

acelerouse moito, e a tendencia e que 
esta aceleración encontrouse 
que existía unha relación 
directa entre o calentamento global, 
o cambio climático e o aumento das emisións de gases do 
efecto invernadoiro.

Cambio

Climático



Literatura
Curtos

García H.IES Campo de S. Alberto

Curso: 1ºESO 

Alumno: Hugo García Crende

Descrición:
Fixen un pequeno documental sobre o cambio climático.
Empeza con unha explicación do que esta a ocorrer e 
unha animación do efecto invernadoiro. Despois vai 
ecplicando con video cousas e estan a ocorrer

Centro:

Lema: O Cambio Climático

IES Campo de San Alberto (Noia, A Coruña)




