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                           QUEN FAI ISTO 

      Hai varias cousas que poden causar destrozos nos 

parques: 

• Poden ser algunhas tormentas. 

• Podemos ser nós a propósito ou sen querer, normalmente 

os parques son resistentes e xa están preparados para 

isto.  



                        CALES SON OS CASOS 

• Podemos encontrarnos varias cousas que non 

deberian de estar así:  

• O que máis se soe romper son os columpios. 

• Case sempre se encontra algún graffiti  ou algo 

pintado. 

• E moitas veces hai un mal uso en calquera 

atracción. 

 

 

 



                        IMAXES DE CASOS 





 PARQUE DE CASTIÑEIRAS (RIBEIRA) 



COLEXIO C.E.I.P HEROINAS DE SÁLVORA AGUÑO                                    
(RIBEIRA) 



PARQUE DE AGUÑO (RIBEIRA) 



PARQUE DE PEDRA PATEIRA (RIBEIRA) 



          CALES SON AS CONSECUENCIAS 

As consecuencias son:  

• Económicas, porque os parques os pagamos entre todos/as, pois son un ben público. 

• Outra consecuencia é que non se poida xogar nos parques. 

• Que os parques non sexan puntos de encontro entre persoas. 

• Facerse dano: 

Eu coñezo a un neno de Carreira, que polas tardes ía ao parque da súa escola. Nese 

parque había porterías e el, subíuse á barra de arriba, de súpeto a portería caeu cara 

adiante e menos mal que tiña irmás, que tamén estaban alí e o axudaron. Tivo que ir na 

ambulancia cara ó hospital, porque se lle abriu a fronte (ltiveron que darlle puntos). 

Eu creo que foi un mal uso aínda que unha portería pesa moito e non sei como lle puido 

caer. 



       QUE HAI QUE FACER PARA PARAR ISTO 

• Se vemos a calquera persoa rompendo ou facendo un 

mal uso podemos avisarlle, se non nos fai caso 

podemos chamar a unha persoa adulta para que nos 

axude, ou ao 092 (policía local). 

• Hai que facer un bo uso dos xogos infantís e equipos 

biosaudables. 

• E non esquecerse de tirar o lixo na papeleira. 

 

 

 

 



              FIN 

 Non deixes que 

nos quedemos sen 

parques nos que 

poder xogar. 

Coidemos os 

parques son de 

todos e todas!! 


