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NON ESTAS LENDO UN LIBRO DE TEXTO
DUNHA MATERIA

Non escribimos este libro nin pensamos o proxecto CClliimmáánnttiiccaa
para que sexa unha materia nin un libro de texto máis. Pero si
queremos facer un libro para aproveitar as vosas mentes xuve-
nís e receptivas e para facervos chegar datos, informacións e
sentimentos sobre a necesidade de coidar a Terra e, por tanto,
de coidarnos a nós, e a todos os habitantes dela.

Quedariamos satisfeitos se non vos esqueceran as leccións
deste libro. Gustaríanos que recollera os principios para o coida-
do da Terra pensando nas futuras xeracións,en vós. Por iso é
unha tarefa que necesita da vosa participación. Necesitamos que
sigades escribindo este libro na páxina web wwwwww..cclliimmaannttiiccaa..oorrgg
e onde teñades oportunidade. Esta publicación manterase no
tempo inmutable, pero os seus coñecementos medrarán na túa
mente e tamén na páxina web, coa túa axuda e coa doutros moi-
tos estudantes.
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Propoñémosche pensar, debater e reflexionar baixo a dirección
do profesorado que te guiará e orientará nestes primeiros pasos
de estudante meteorólogo e climatólogo, traballando aspectos
que se corresponden con varias materias diferentes para tentar
dar respostas e interpretar o problema do cambio climático, tal
e como se fai no proxecto CClliimmáánnttiiccaa. Pero tamén nos gustaría
convidarte a que sigas aprendendo por ti mesmo, coas propostas
que che facemos neste material, fóra do centro educativo, por-
que fora do instituto tamén hai moito que aprender.

Cando, dentro duns anos, volvas a coller este libro dalgún sitio
da túa casa ou nese estante apartado da túa colección de libros,
e o leas, seguro que te darás conta de que os coñecementos que
aquí se mostran xa os tes máis que superados. Entón quizais
volvas a mirar a web de CClliimmáánnttiiccaa e vexas as túas achegas,
melloradas e ampliadas, por ti mesmo e por outros mozos e
mozas que, coma ti, traballaron con estes materiais. Se iso fora
así sería porque o que aprendiches con eles perdurou e medrou
en ti, e contigo. 

INTRODUCIÓN
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Para poder opinar e tentar buscar solucións a este problema, de
magnitude suficiente para ser un dos grandes retos da humani-
dade do século XXI, debes antes manexar coñecementos básicos
de meteoroloxía e de climatoloxía, para o teu compromiso co
futuro do planeta, porque non existe compromiso sen coñece-
mento.

Pouco a pouco a clase converterase nunha eficaz comunidade de
aprendices onde, a partir dos datos obtidos na estación meteo-
rolóxica do voso centro e/ou dos publicados na prensa e en
wwwwww..cclliimmaannttiiccaa..oorrgg, traballando con eles mediante as distintas
disciplinas en papel e na web, se cheguen a entender os elemen-
tos do clima e a intervención do ser humano neles, o que provo-
ca o cambio climático. Unha vez entendido así este cambio, debi-
do á acción humana, estaredes en condicións de buscar solu-
cións.
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O Equipo CClliimmáánntt iiccaa está a traballar cunha dedicación intensa,
coa confianza en que vós teredes un comportamento máis res-
pectuoso cara ao medio ambiente se contades coa formación
axeitada desde ben novos. Por iso agradecemos que esteades a
dar os primeiros pasos no club de socios de CClliimmáánntt iiccaa.

CCOONNVVIIDDÁÁMMOOSSCCHHEE AA CCRREEAARR EENN 
www.climantica.org

Todos coñecemos, oímos falar ou incluso temos feito algunha bbiittáá--
ccoorraa.  Pois ben, todas as aulas que traballades con “cclliimmaahhoommee --
ccaammbbiioo" tendes a posibilidade, se o voso profesorado o cre opor-
tuno, de poñer en marcha a vosa bitácora, onde editaredes todos
os traballos que persoalmente vaiades facendo durante o curso. 

Dentro do epígrafe "CCeennttrrooss" da web www.climantica.org teredes
un subepígrafe “BBiittááccoorraass”: 
http://blogs.climantica.org/centro.nome/curso/nomedoalumno.
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Á parte do voso profesorado, contaredes coa
orientación do Equipo Climántica. Anímate, segu-
ro que ao final do curso tes unha chea de novas,
traballos, imaxes, textos, reflexións,… sobre o tra-
ballo con “cclliimmaaeeuuccaammbbiioo” e, en xeral, sobre o
cambio climático.  Atrévete… é moi fácil!!  

Seguindo este xeito de traballar na rede, podere-
mos compartir experiencias con outros estudan-
tes e centros de toda Galicia. Ademais premiare-
mos a mellor bitácora do estudante. Tamén pode-
des aprender no epígrafe de “FFoorrmmaacciióónn” da web,
respondendo ás preguntas dos cursos, leccións e
temas multimedia, o que vos permitirá aprender
por vós mesmos, coas orientacións do profesora-
do. Ademais vas a poder ver documentais sobre o
contido do libro na parte “CClliimmáánnttiiccaa TTVV”, consul-
tar novas no epígrafe de “PPrreennssaa” e atopar anima-
cións e datos meteorolóxicos de todos os centros
que forman a rede de “CClliimmáánntt iiccaaMMeetteeoo”. Os vosos
datos introducirédelos na web de MeteoGalicia e
os seus técnicos organizaranos e representara-
nos. Tamén porán a nosa disposición información
meteorolóxica diversa á que podedes acceder
desde CClliimmáánnttiiccaaMMeetteeoo.

DDáámmoosscchhee aallgguunnhhaass iiddeeaass ppaarraa ffaacceerr ooss ttrraabbaallllooss
qquuee ppooddeess eennvviiaarr ppaarraa ooss pprreemmiiooss ee ppuubblliiccaacciióónnss::

Diferentes tipos de tempo.

Collage con varias fotografías completas ou frag-
mentos delas que poidan expresar diferentes
estados do tempo atmosférico: sol, nevadas, ven-
tos fortes, choivas fortes...

Tomar fotografías ou pequenos vídeos (con sons e
música de fondo) onde se expresen os sentimen-
tos que provocan diferentes tipos de tempo: triste-
za un día de orballo sen parar, melancolía un atar-
decer con cirros vermellos no horizonte, alegría
un día de sol paseando pola praia, euforia un día
de camiñada polo monte coa frondosidade dun
bosque e o canto dos paxaros, tranquilidade un día
de sol nun prado cheo de flores, etc. Todo iso irá
acompañado sempre por unha frase, un pequeno
texto ou unha poesía cos que se expresen eses
sentimentos.

INTRODUCIÓN
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INTRODUCIÓN

Presentación, en diapositivas, de fotografías, a
poder ser propias, ou debuxos, pinturas… sobre os
diferentes tipos de nubes.

Composición de pintura ou fotografía (ou peque-
nos vídeos con móbil ou cámara dixital de fotogra-
fía ou vídeo) sobre o tipo de accións humanas que
contribúen ao cambio climático (un escape dunha
moto ou automóbil botando unha chea de fume, a
cheminea dunha industria, etc.), ao lado de
accións humanas que contribúen a parar o cambio
climático (muíños eólicos, ir en bicicleta, uso de
transporte público, a reciclaxe…).

Facer unha pequena colección usando a web
CClliimmáánntt iiccaa para obter debuxos, fotografías e víde-
os que mostren a preocupación dos estudantes
galegos sobre o cambio climático e as súas conse-
cuencias, nun formato libre.

Hai algún cambio no medio natural do teu contor-
no?, zonas despoboadas de vexetación onde antes
había un bosque, lugares cheos de vivendas e
urbanizacións onde antes había un parque, unha
estrada cruzando unha zona de especial interese
medioambiental...? Pregunta aos teus avós e pais,
a ese veciño de 85 anos que sempre viviu no teu
lugar… Busca fotografías antigas desas zonas e
toma ti outras agora…, e móstranos os cambios
que a acción do home provoca no medio. Se podes,
acompaña as imaxes cun texto do que che conten
os teus maiores, ou onde nos relates o que queiras
sobre o asunto.

Francisco Sóñora Luna, autor e director do pro-
xecto CClliimmáánntt iiccaa e José Fernández Maneiro, autor.
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A continuación, propoñemos coma actividade inicial a lectura dun texto
elaborado por CClliimmáánnttiiccaa a partir dunhas declaracións a El País (marzo de 2007)
do científico inglés James Lovelock, pai da ”Teoría de Gaia”, segundo a cal a terra
se comporta coma un organismo vivo capaz de autorregularse, tendendo sempre
ao equilibrio.

A raíz desta lectura podemos realizar un debate sobre o tema. A clase no seu con-
xunto deberá chegar a unhas conclusións, que se escribirán no encerado e que
cada alumno copiará no seu caderno. A partir delas, cada alumno elaborará un
texto sobre o tema (que cada un poderá colgar na súa bitácora Climántica, se a
ten). Se o profesor o considera, poderá enviárnolo a climantica@xunta.es, e pasa-
rá a formar parte dos autores CClliimmáánntt iiccaa na nosa web.

AA TTEERRRRAA EESSTTÁÁ EENN RREEBBEELLDDÍÍAA

A Terra está en plena rebeldía contra a
acción do home. É o que chamamos cambio
climático.

O mesmo ocorreu hai 55 millóns de anos.
Non se debeu á acción do ser humano,
senón a un accidente xeolóxico que soltou
aproximadamente a mesma cantidade de
dióxido de carbono que a que estamos a
emitir nós. Tivo un efecto devastador. A
calor subiu tanto que os crocodilos vivían no
Ártico.

Cara a finais deste século é probable que o
quentamento global transforme a maior
parte da Terra nun deserto e nun descam-
pado.

No 2050 os polos estarán desxeados total-
mente, e pode que antes desa data. Londres
estará sepultado baixo as augas a causa
das inundacións, pero non estou seguro de
se ocorrerá tan pronto. O que provocará as
inundacións masivas será o desxeo dos gla-
ciares, e pode que isto tarde un pouco máis.

Pero desde logo, definitivamente, Londres
estará inundado. E todas as zonas costei-
ras. Imaxínese Bangladesh, por exemplo: o
país enteiro desaparecerá baixo as augas. E
os seus 140 millóns de habitantes terán que
desprazarse a outros países… onde non
serán ben recibidos. En todo o mundo habe-
rá moitas guerras e moito sangue.

O verdadeiro problema é que a xente non se
fixo cargo da situación medioambiental, e
entón Gaia está facéndose cargo dela, por
así dicilo. O deterioro foi demasiado lonxe e
agora o sistema está movéndose rapida-
mente cara a un deses momentos críticos.
Imos vernos reducidos a quizais 500
millóns de humanos, tan pouco coma iso,
500 millóns de humanos vivindo alá arriba,
no Ártico. E teremos que empezar de novo.

Dubido que nos queden máis de 10 anos
para atopar repostas que nos axuden a sal-
var o noso planeta.

Espero que sexades os superviventes deste
século tan difícil que nos espera.
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Un día de novembro con néboa en San Cibrao de Oimbra.
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