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Pósters

Sobre un texto de Galeano ilústranse tres aspectos da 

destrución do planeta.

1º B

I.E.S. Porto do Son

A morte da Terra

Claudia Lestón Montero

Lestón, C.
IES Porto do son
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Debuxo
Literatura

Unha poesía da evolución do home e da galaxia. unha 
aula pintada integramente polos alumnos deste grupo 
aportando a súa visión da situación da terra, das estrelas e 
dos planetas.

3º ESO

IES Porto do Son

A evolución da Terra

Jennifer Carballo Rodríguez, Alba Santos Carnota, Francisca Hurtado Ventoso

Carballo, J.; Santos, A.; 

Hurtado Francisca

IES Porto do son

Tráta sobre unha interpretación libre da orixe do home, a súa trans-
formación na que contribúe para que os planetas enfermen. O home 
Macdonals e o causante da deixadez, tanto súa coma do planeta, que 
transformará nun porco. Deste porco sacaremos o positivo que é o 
xamón e o cocido que será o legado para as xeracións futuras. Os plan-
etas ó redor da terra tamén reciben a basura espacial dos homes do 
pasado (as nosas xeracións) pero achegados a ese futuro non tan lonx-
ano, o home concienciado cos problemas da galaxia e vendo como 

a terra desintégrase coma un xelado, decide rescatala 
e sanar a través de ambulancias e 

médicos espaciais.
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Curso: 1º ESO

Alumno: Sara Rocha Sánchez, Andrea Vilasó Queiruga

Descrición: Trátase dunha redacción sobre o cambio climático acompañado 
dun debuxo sobre as necesidades de coidar o medioambiente.
Na redacción explícase brevemente as causas do cambio climático 
distinguindo entre as naturais (emisión do Sol, composición da at-
mosfera, correntes mariñas ou a órbita terrestre) ou as provocadas 
polo home como o uso dos combustibles fósiles.

Centro:

Lema: A nai natureza está a morrer

IES de Porto do Son

Rocha, S.; Vilasó, A.
IES Porto do son


