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Música: Sonata 114 

Zoe -Bo día oíntes! Somos alumnos e alumnas de 5º curso do CEIP VISTAHERMOSA de 

Ourense.  

Neste podcast queremos falar de medio ambiente e do clima. 

Héctor -Como sabedes, no mes de marzo celebramos o día da auga, o día da árbore e o 22 

de abril o  día da terra. 

Aldara-Estamos moi concienciados e concienciadas de que o futuro do planeta é incerto. E  

todos nós, debemos tomar medidas para intentar reverter o cambio climático. 

Música Bella Ciao - Talco 

Por iso  participamos xunto con alumnos e alumnas doutros centros da provincia, nunha 

manifestación polo clima. 

Aitor-Pintamos pancartas con lemas que animan a reciclar, a  consumir de xeito responsable 

e a reducir o volume de envases. 

Héctor- Camiña máis ou anda en bici, non contaminas e ademais poste en forma! 

Uxía V- Desenchufa os aparatos eléctricos cando os deixes de usar. O consumo en “stand by” 

supón uns 50 € ao ano. Estás gastando sen consumir nada! 

Zoe- Aproveita ben o papel e tamén é importante non malgastar auga nin contaminala.... Nin 

se che ocorra botar o aceite polo sumidoiro!!! Recólleo nun tarro e lévao ao contedor de 

reciclaxe.  

Aldara-Está claro que non existe un planeta B, temos que coidar o noso. 

Héctor-  Os rapaces e rapazas de infantil, están desenvolvendo un proxecto sobre a auga e  

cantan unha canción que anima a non malgastala 

“NON TIRES AUGA” CANTAN ALUMNAS/OS DE E. INF. 5 ANOS  

Aitor- Recorda: Mentres te cepillas os dentes 

PECHA A BILLA 

Aitor-Se non queremos que as plantas murchen e os ríos sequen... 

PECHA A BILLA 

Música Heal the world- Michael Jackson – piano cover 

Zoe- Falamos agora do cambio climático e as súas consecuencias 

Naia-Inundacións, vagas de calor ou secas prolongadas,  están a orde do día nas noticias. 

E.... moita culpa desta situación, témola NÓS! E se non poñemos remedio vai ir a peor. 
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Laura-A verdade é que... “Non hai quen entenda o tempo” no inverno parece primavera e na 

primavera temos temperaturas propias do verán. Chove menos pero... cando chove produce 

inundacións e estraga as colleitas. 

Música: Son do ar- violín e guitarra  

Juan -Hai un refrán que di Gaivotas no porto, tempo revolto, Sabiades que antigamente 

a xente predicía o tempo con refráns?? Observaban a natureza e o comportamento dalgúns 

animais e acertaban seguro. 

Aldara- Podiamos dar o parte meteorolóxico só con ditos refráns populares!! 

Uxía V.- Paréceme xenial! Imos comezar cuns Refráns que predín o tempo observando os 

animais: 

Xiana-Se hoxe canta a ra, está bo día mañá. 

Curuxa de madrugada, ventos ou xeadas. 

Cando a galiña se espiolla, é sinal de choiva. 

Uxía V.-Pois Estes son refráns do tempo relacionados cos meses do ano: 

Aldara-Cando marzo maiea, maio marcea. 

Marzo ventoso e abril chuvioso fan o maio florido e fermoso. 

Maio chuvioso, verán caloroso. 

Antes do 40 de maio non te quites o saio. 

Setembro, seca as fontes... ou leva as pontes. 

Zoe- Non perdamos este costume de botar a vista cara arriba e observar con atención a 

natureza que é sabia diravos con bastante certeza que tempo esperar 

Juan- Arco da vella ao medio día, chuvia para todo o día. 

Norte claro, sur escuro, chaparrón seguro. 

Ceo empedrado, choiva de contado. 

Uxía V-Ti cres que acertarán? 

Naia- Base científica non teñen, pero ... transmiten valiosos mensaxes, forman parte da 

sabedoría popular  

Zoe- Pois con estes sabios ditos, Despedimos o programa manifestando o noso compromiso 

de observar e interpretar a natureza. 

Laura- Grazas a todos e a todas por escoitarnos 

Uxía V- Dende Vistahermosa, emitiron os  protectores e protectoras das  tradicións e tamén 

do benestar do Planeta. 

  


