
 

 

 

 

“SAÚDATE, E RECARGA PILAS!!” 

Querido alumnado e estimadas familias: 

 

Dende o equipo de biblioteca e o claustro de profesores 

enviámosvos esta circular informativa, coa intención de comunicarvos que 

continuamos outro curso máis dentro da Rede de Bibliotecas Escolares de 

Galicia.  

 Estamos moi satisfeitos porque, a pesar das dificultades polas que 

atravesamos nestes dous últimos cursos por mor da pandemia da COVID-19, 

este xa é o quinto ano no que se nos concedeu o Plan de Mellora de 

Bibliotecas Escolares (PLAMBE). Este feito, trae consigo unha serie de 

vantaxes para o noso centro (tanto educativas coma económicas), polas cales 

estamos a traballar dende hai tempo. 

 Sabemos que, sen a vosa axuda e colaboración tampouco sería 

posible acadar este recoñecemento, de maneira que, en primeiro lugar, 

queremos felicitarvos, e en segundo lugar expresar ao alumnado e ás 

familias o noso agradecemento, pois como comunidade educativa do CEIP 

de Baíñas, todos e todas saímos gañando. 

 Por outro lado, decirvos que, ademais de vantaxes, o estar dentro do 

PLAMBE, tamén supón asumir una serie de compromisos para seguir 

acadando este mérito. É necesario realizar en cada curso un proxecto anual.  

Por iso, e para levalo adiante, imos a precisar esa colaboración tan 

valiosa que sempre nos destes.  

Ao longo do curso irémosvos propoñendo participar, sempre de xeito 

voluntario, en varias actividades relacionadas tanto co tema do proxecto 



coma co fomento da lectura. (algunhas delas ainda serán de xeito telemático, 

por mor do protocolo COVID.) 

Como temática, nesta ocasión, decidímonos pola saúde e os hábitos 

saudables, así que, ao proxecto titulámolo igual que esta circular: 

 

Saúdate e recarga pilas!! 

 

Temos que dicir que este proxecto estará enfocado a tratar de 

concienciar e formar, (na medida das nosas posibilidades) a toda a 

comunidade educativa (especialmente ao alumnado) sobre certos aspectos 

relacionados coa saúde e a alimentación, fundamentalmente.  

 

Sen máis, despedímonos de todos e todas, non sen antes, agradecer 

de antemán a vosa inestimable colaboración, e por suposto animarvos a 

participar. Tende en conta que todas estas experiencias son tan boas para o 

alumnado como para as familias. 

 

(Nota: Se hai algunha/as persoa/as, ou coñecen a alguén: pai, nai, 

avó/oa ou familiar do alumnado que sepa sobre alimentación, hábitos 

saudables ou como plantar unha horta ecolóxica e non lle importe colaborar 

conosco, por favor, que se poña en contacto coa dirección do centro ou co 

responsable da biblioteca.) 

 

MOITAS GRAZAS!!                 En Baíñas a 9 de novembro de 2021. 

 

 

O Equipo de Biblioteca do CEIP BAÍÑAS. 

 


