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LA TERRA

        La terra la terra  ara vestida de negra, abans de verd  i de blau peró ara               
      de negra. La contaminación la fa patir, no la estem ajudant aixi, Ella 
       ens ha ajudat, peró nosaltres no a ella. La mare terra ens ha donat 
       vida i nosaltres desgracia. 
       Tenim que reutilitzar, la terra és bona, però al final explotarà.si podem         
          ajudar a que esperem. Vinga la terra! Siusplau ajudeu!!.                      
          

El guerrer.



LÑVFLK

  LA CREACIÓ DE LA TERRA I EL SEU PROBLEMA

Fa molt de temps, milers d’anys va passar una cosa molt extranya, però jo
crec que va ser un miracle, el big bang, i després d’això vaig ser creada.
Sóc la mare terra, tot era preciós. Al cap d’un temps, vaig aprendre a
crear vida i desde aquell moment em diuen Mare terra. Vaig crear a unes
grans bèsties, 
Verdes, algunes podien volar, altres no.
Però, tot no van ser coses boniques, perquè una desgracia va passar… Un
dia com un altre, del cel va caure un meteorit, així acabant amb la vida
que jo havia creat, però alguns animals, molt petits, van sobreviure. Al cap
d’un  temps,  vaig  començar a  formar altres éssers  vius,  entre ells,  els
micos,  que alguns van començar a  evolucionar  en humans;  no  va  ser la
millor  idea que havia  tingut,  però ja  estava fet.  Els  humans,  quan van
descobrir el foc, vaig començar a tosir, van descobrir més coses i estava
orgullosa,  perquè  eren  molt  llestos,  i  van  descobrir  l’escriptura.  Des
d’això, va passar de tot, guerres, pandèmies, la romanització, etc...
Però ara estic malalta, per la contaminació i és per culpa dels humans, per
les fàbriques, vehicles, etc…
Però encara hi ha gent de la que estic orgullosa, es diuen... “ecologistes”    
Us voleu apuntar?

                                                                                                   

                                                                                     Historiadora





                                      ELS TRES SALVADORS    

Hi havia una vegada una familia molt rara de geckos, al que els humans
Hi diuen exotics. Un dia el germà gran, va anar a buscar mangos; el segon menjar més bó
de tota la selva; després dels plàtans. A la tornada va veure marques de rodes peró no li 
va donar importancia. Al tornar va veure tota la zona de la seva casa, totalmente destruída
i la seva família no estaba. Molt espantat va correr en busca de ajuda i es va trobar un riu.
El riu era molt ample i no podía pasar. Intentant trobar una sortida es va trobar un 
ornitorrinc, al que li va dir, que volia creuar el riu per buscar a la seva família. L’ornitorrinc, 
li va dir que si ell volia, ell podía ajudar, ja que no tenia res a fer. Per el camí li va dir, que 
va veure maquines amb persones a dins. Llavors el gecko va suposar que van ser les 
persones amb maquines. Per al camí es van trobar un colibrí, que no parava quiet i 
tampoco callava, de fet com que no callaba va endevinar el que els hi passava. Va dir que
els hi ajudaria pero a canvi els hi donaría moltes flors. I junts els tres van anar a detenir la 
humanitat i a recuperar la seva família. FI.

                              

 





                            EL SALVADOR DEL PLANETA

Hi havia un nen que es deia Martí que vivia en un poble molt brut, perquè els cotxes

contaminaven  moltíssim,  perquè  tiraven  la  brossa  per  totes  parts.  Hi  havia  moltes

fàbriques,... I el Martí volia canviar-ho i quan va créixer una mica, va crear un grup per

canviar-ho tot.

             Va anar creixent el seu grup, fins que va crear una empresa; va aconseguir   

             Canviar el poble, però ell, volia canviar el planeta, o sigui, que va anar recollint 

             Brossa; va aconseguir canviar un continente, però ell seguía canviant el 

             planeta. Fins que va canviar quatre continents, però ell ja no podía més,

             però la seva empresa, sí. Van aconseguir canviar el planeta i el Martí es va    

             posar molt content. 

             

                                



La Natura
La Terra, desde l’espai és impressionant.
Un dia, com em dic Nil Amstron, vaig veure la Terra, una preciocitat coberta d’una 
atmosfera i per dintre aigua i natura com arbres, flors, plantes i éssers vius.
Dintre de l’aigua hi ha vida fóra també, Quina maravella !
Veritat ?
Anem entrar !
Mireu quina precisitat.
Hem entrat a la natura, anem a veure, però això està ple de fum, això no és el
Que m’imaginava, 
-Hola, perdoni, què em podría dir què ha passat? Doncs que desde que vos marxa la 
Terra ha canviat, ara tothom ja no vol cuidar el planeta, gràcies que deu vos guard.
Quan va anar a l’juntament va dir, al poble li ha passat algú que el va fer canviar, doncs 
quan vostè es va anar a l’espai van haver un grupet dels estats units i ho van contaminar 
tot, i no va poder fer res.
Llavors Jo faré alguna cosa per pararo Jo crearé una cooperativa per parar per parar tota 
la contaminació del planeta despres de dos anys, Van fer una cooperativa a tot el món i 
els Estats Units ja no van contaminar mes graciés a

Nil amston.

Fi!
Nili Natura.



LA TERRA

La terra hem de cuidar perque sense ella la nostre vida s’acavarà.

Si la terra vols intentar ajudar amb les tres R de la sostenibilitat 

entre tots segur que la podem salvar:

1. Reduir: Utilitzar productes sense envas ni plastic, per així 

menys deixalles generar. Les teves coses has de cuidar perque així

més temps et podrán durar i menys hauran de fabricar.

2.  Reutilitzar: Els pots, les capses i els envasos que no utilitzes 

els pots utilizar per guardar-hi el que sigui, en comptes de llençar-

los, reutilitzar-los.
3. Reciclar: Materials com el plàstic, el vidre o el paper es poden 

recuperar per nous objectes i productes fabricar. Per això, hi ha 

diferents contenidors per llençar-los.

I no os oblideu que la vida de la terra  depèn  de vosaltres, és a dir 

depèn de com la tracteu !! 

L’amiga dels animals.



                                  ELS FILLS DE LA NATURA
En un dia molt tranquil,les filles de les reines estaven jugant en el jardí de Marina (la filla de la
reina de l’aigua i  la  germana gran de Ariel),  totes  parlaven  de
prínceps,novis,etc… menys Shera. Ella era la natura i era diferent a
les altres, però ella no tenia mare ni pare, ella era adoptada i les
altres princeses li miraven mal. La única amiga que tenia Shera era
Marina, però no es parlaven molt, no eren molt iguals, Shera com
saburria, es va anar a investigar a la part prohibida . Shera va veure
dos nois , un era molt serio, vestia amb colors negres i vermells . El
altre noi , era més i vestia igual que l’altre noi . Shera va veure que
sortia un rei i es va asustar perqué es va recordar que … AQUELL
REI ERA UN VILLÀ !     
-OSTRES, SI AIXÒ ÉS EL REINAT DELS VILLANS!,Va cridar Shera.
-Que ha sigut això?!, va dir Eiden (el villa seriós). Eiden va anar a 
mirar i va veure a Shera
-Qui ets! Va cridar Eiden . Va venir corrent Mako
-Jo sóc Shera – va dir espantada Shera.
-Ets una princesa , que fas aquí ? va cridar Mako.
Shera es va espantar molt . De sobte , es va escoltar una bomba , 
crits i Shera es va anar corrents .                                                        
-Què pasa?, va cridar Shera.
-Estan atacant a la mare terra . Ells! Va dir Ariel . Shera es va 
enfadar i es va posar a atacar al rei villa 
-PAREE! Va cridar Eiden. Després de hores i hores barallant la 
baralla es va solucionar . Però el rei es va morir . La terra es va  fer 
mal però s’està curant a mitges , i tot el dolent va morir. .

                                      
    



       

LA CONTAMINACIÓ

              Hi havia una vegada una família de peixos que vivien en un llac molt lluny

            que estava en un camp. Hi havia molt arbres i plantes i alguns animals. Hi 

             havia una família que vivia al costat del llac i a vegadas anaven al llac per

             berenar i deixant sempre els plàstics i els papers. Hi havia un guàrdia i els  

             va dir que no ho fessin, que era contaminació i la família es va adonar 

 que era veritat i mai ho van tornar a fer, i cada dia que van, li donen de      menjar als

peixos.

                                                                                                NAMONKI.



ENDEVINALLA

Sóc un objecte que te cura del planeta Terra, puc ser de molts colors: groga, verda, grisa, blaba,
marró i negra.

Si poses escombraries a la meva boca, yo me la menjare!

Què sóc?

Soc una paperera.



LA mare terra
La mare Terra s’ha trencat
 i ho estem deixant marcat 

per això hem de ajudar.
per que si no es marxarà 

i una guerra no ens pararà 
per que aquest món no es morirà.
I per aixó l’hem de cuidar i estimar

 per què si no es marxarà 
.I com cada historia

 ,conte o poema s’acaba 
veta aquí un gos 
i vet  aquí un gat ,

aquest poema s’ha acabat 
per això l’hem de cuidar 

el planeta i més que reciclar.

El rinxolets
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EL PRESIDENT QUE VOLIA MÉS

Era un bon dia en un poble, amb un president.
El president feia tot el posible per millorar el poble , però un dia el president,sense 
voler , va fer uná explosió en una mina.
L’explosió va ser estudiada, i el president va descubrir que tenia molta energia i que 
el podria vendre .
Per ferse ric i el president , després de vendre , va guanyar molts diners.
Peró no està  satisfet i va investigar on fer més vá fer una altra explosió i va guanyà 
molts diners i després, va descobrir una fàbrica.
Durant molt tems va estar fen més explosions.
Fins que un dia es va donar que el poble estava molt malalt, per lámbient i la gent 
moria o marxava del poble , que ara és una ciutat , i un dia las fabriques van explotar 
per la falta de manteniment , i el president va fugi del poble .
Que tant volia , ric i aquel dia el president va apredre una lliçó.

FIN

                                               EL CALVOROTA



                                         PLASTICS  AL
                                MAR 

             

                          No tirem plàstics al mar            
                                   Que els peixos moren a centenars

                                     Volem les platges netes 
                                     Com unes mines d’or 
                                     Perquè els peixets 
                                     No jugin sols
 

                            No deixem el petroli al mar 
                            Perquè els peixos no podrán nedar

                            Estimem la terra 
                            I així la salvarem         

           



 

                 

LA BANDA DELS PLÀSTICS
 

            
Havia una vegada 4 amics que es deien Jan, Facundo, Unai i Alexia. Acaben

de sortir del cole. Van parlar per quedar a les 5:30 per anar a la platja. En

arribar a la platja, van veure una capa blanca a l’aigua. Van decidir apropar-

se i estava tota la platja, plena de plàstics, tots van estar parlant 10 min i van

arribar a la conclusió, de que el mar no podia seguir així, vam tenir una idea.

Es  va formar  una banda per  netejar,  era  voluntari  i  gratuït.  La banda va

començar a netejar el mar el dilluns. S’havien apuntat 102 persones, després

de 4 dies, de molt treball i esforç, van aconseguir netejar el mar i van sortir a

la tele i li van donar un premi especial.
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FIN

                                               EL CALVOROTA





                                  Salvació      Als        Boscos

 Hola em dic Summer i sóc un gat. Tinc una història que explicar.
        Estava jo dormint amb la meva germana Olivia, i bueno ella és...        
        Una mica pesadeta que diguem. Em molesta, em mossega... Bueno             
        que m’estic desviant de la història, segueixo. Ella em va despertar 
         perque havia tingut un mal son. A les hores vam anar a passejar
         per què l’entres son i Bueno... Us vaig a explicar com és el nostre
         bosc. El nostre bosc és molt bonic: té arbres, un llac... I fins i tot
         una cascada! Bueno que el nostre bosc era molt bonic fins que van
         arribar els humans. Els humans (no tots) llençaven la brossa que
         no volien al terra, passaven amb els cotxes, destrossaven plantes, 
         talaven arbres... Bueno ja us imagineu. Un dia van arribar 5 noies
         amigues amb un propòsit: recollir tota la brossa que hi havia. Les
         noies es deien: Ariadna, Bruna, Llura, Maria.A, Maria.S i Ana.

Encara que sembli mentida ho van aconseguir. I ara són les                   
salvadores del bosc.                             

                                                                                          Papini
     

                      



                                               

                                                 La  Terra és preciosa
    
         La terra és preciosa i l’hem d’ajudar i per poder fer això         
       el que hem de fer és ajudar.
       Nens i nenes, adults i vells, tots a reciclar
       per no contaminar!
       No a tothom li agrada reciclar,
       però ho  hem de fer per el planeta conservar.
       Nosaltres els arbres no hem de tallar 
       sinó que de nous n’hem de plantar.
       Bosses de plàstic no hem de tirar
       sinó que de cartró n’hem d’utilitzar
                    I aquí jo m’acomiadaré 
              però un missatge jo us deixaré:
    
                              Cuideu la terra!
                            Estimeu el planeta!

               Perque la terra es preciosa!



LA CONTAMINACIÓ

No volem contaminació al món, ens fa mal a tots, i no volem que els animals es morin.

El arbres es moren, i si ells moren, nosaltres i els animals es morin.

Abans de la contaminació, tot era perfecte però un dia va sortir fun d’un experiment  però hi havia

un problema, que cada dia feien més experiments i el pitjor de tot, és que un dia van inventar els

cotxes, i després, els camions.

I es van contaminar moltíssim, i no volem contaminar, però necessitem menjar i molt més.

NO CONTAMINAR EL MÓN!!!
EL MÓN HA DE SER NET!!!

TOTS HEM D’AJUDAR

A QUE EL MÓN ESTIGUI BÉ!!



Bbbbnnbjhjhhjjhjhh             
                      h

       Havia una vegada uns nens que van anar al bosc i es van trobar el
bosc ple de 
      papers, plàstics… , els nens es diuen Inés, Sara, Pablo . Ells van
tornar a les seves 
       cases per agafar  bosses de basures per netejar el bosc dels papers,
plastics…, 
       van començar a netejar  el bosc, més tard van acabar de netejar.
Després  es van 
       anar a berenar a una cafetería . Després van anar  a les seves cases
. Al dia  següent  van tornar al bosc  a passejar .
       

    





EL DRAC D’AIGUA

Hi havia un drac aquàtic, que tenia el poder de crear aigua, però estava malalt

perquè la gent tirava els residus a l’aigua, però un dia, un grup d’amics es va

adonar que volien fer alguna cosa al  respecte,  però no sabien el  què.  I van

publicitar una ajuda per tot el  món.  Van poder aconseguir-ho i es van crear

diferents empreses, per cuidar del planeta. Però encara tenien un problema; les

empreses nuclears o petrolieres, fins un dia que tota la gent, va ajuntar els

diners  per  acabar  els  problemes  del  planeta.  El  grup  d’amics  no  només  va

aconseguir curar el drac d’aigua, sinó tot el planeta.

                                                                               El pro gamer



   

LA FAMILIA I EL LLENYADOR

Un dia hi havia una família passejant, pel bosc. I es van trobar a un senyor

talant un arbre. La familia li va dir, no talin aquell arbre! La Terra està en

perill per gent com tu! I després,el senyor es va anar; però el que no sabia

la família, és que el senyor, estava obligat a talar tots els arbres, perquè

a ell li  pagaven per troncs del bosc. Però el senyor va reflexionar i va

decidir buscar-se un altre treball.


