
nnoovvooss tteemmppooss...... nnoovvooss rreettooss
Volve o Barquiño nun ano que
nos resulta moi diferente dos
anos pasados... o coronavirus
cambiou os nosos hábitos, o
noso xeito de relacionarnos e
tamén as normas que temos
que cumprir para
evitar transmitir e
que nos transmitan
o virus.
Na Biblioteca
agora temos que
tomar medidas
para asegurarnos
que desfrutar
das lecturas,
investigar ou
usar os nosos
recursos resulten
perigosos para a nosa
saúde.
Como sabedes temos que
garantir que os grupos
burbullas que formamos non se
mesturen, e así fixemos unhas
quendas para que tod@s
poidades vir á biblioteca sen
perigo.
Os luns é o día de 2º A e B,
cada un deles na súa quenda de
recreo, os martes os 3º,
mércores para os 4º, o xoves
para 5º e finalmente o venres
para os cursos de 6º.
Tamén os libros teñen que ter

un tratamento específico, pois
o virus podería quedar entre
as súas follas, así que cada
libro que collades teredes que
deixalo en corentena nas
caixas preparadas para iso, e
non volvelos meter nos andeis.

Os ordenadores teñen que
estar limpos e
desinfectados
antes de os
usar, e por
suposto non se
pode facer un uso
compartido dos
mesmos.
Para os Escornabots
a norma é a mesma,
así que teredes que
pedir ao encargado
da biblioteca que os

limpe antes de poder
usalos.
Non esquezades limpar as mans
con hidroxel antes de entrar
na biblio e respectar as
distancias de seguridade co
resto d@s compañeir@s.
Con estas normas tan simples
poderemos seguir usando a
biblioteca de xeito seguro, e
tirarlle partido a todas as
novidades que nos ten
preparadas don Dinosabio.



OO RReettoo FFuucchhiiqquueeiirroo
Achégase o Samaín, e o noso reto Fuchiqueiro vaite axudar a decorar a túa
habitación cun morcego terrorífico.
Vas necesitar:

Unha pouca cartolina negra e papel branco
Un rolo de papel do WC
Pintura negra
Unhas tesoiras
Un pouco de cola
Un fío para penduralo da lámpara

Para facer o corpo do morcego pinta o rolo de papel hixiénico de negro e déixao
secar.
Logo recorta as alas e pégaas na parte traseira do corpo.
Recorta uns triángulos brancos (para os cairos do morcego) e negros (para as
orellas).
Para facer os ollos recorta uns circos brancos (un pouco grandes) e negros (un
chisco máis pequenos), e pega os negros dentro dos brancos.
Por último pega cada triángulo e círculo onde lle corresponde, seguindo a
ilustración.
Co fío ata o morcego dun lugar alto da túa habitación, e xa terás unha decoración
do Samaín ben chula. Tíralle unha foto e mándaa a bibliocondesa@gmail.com,
nos encantará ver o teu traballo.

Idea recollida do Blogue Pintalaluna.blogspot.com.es



O reto lector
Como estamos en tempo de Samaín é tempo de ler historias de terror. Dende a
Biblioteca vos facemos estas recomendacións da editorial Baía.
Se les un destes libros e che gusta, podes gravar un pequeno vídeo e
recomendarllo dende a nosa sección de Booktubers ao resto d@s compañeir@s
do colexio. Podes envialo a bibliocondesa@gmail.com

O e n i g m a d o m e s
Esta obra escribiuse durante o ano sen verán,
debido ás cinzas da erupción do volcán
Tambora.
Un famoso poeta propuso aos seus amigos,
xa que non se podía saír polo mal tempo, de
escribir cada un unha historia.
Esta novela publicouse de xeito anónimo,
O personaxe principal está basado nun raro
científico chamado Andrew Crosse, e no
galvanismo.

CONTESTA:
De que obra estamos a falar?
Quen a escribiu?
Por que se publicou de xeito anónimo?
Que ano foi o da erupción do Tambora?
Onde estaban reunidos o poeta e os seus
amigos?
E quen era o famoso poeta?

Manda as túas respostas por email a
bibliocondesa@gmail.com



DINOBOT
Seguro que coñeces Scratch, ese divertido
programa que nos permite aprender a
programar usando bloques de ordes.
Propoñémosche un reto onde vas ter que
desenvolver as túas capacidades de hacker.

Vai á páxina de Scratch (scratch.mit.edu) e
dálle ao botón de crear.
Elimina a figura do gato e pon a dun morcego
no seu lugar. Como fondo escolle un bosque
escuro.
Logo queremos que programes as ordes para
que o morcego apareza onde lle pete cando
premas a frecha arriba.
Despois de agardar un segundo que se lle
modifique a cor do naris e que nos asuste
dicindo BUUUHH.
Despois disto, o máis terrible que pode pasar
é que desapareza, así que faino desaparecer.

Ímoscho poñer doado, así que che
poñeremos, por ser a primeira vez que che
pedimos que programes, unha imaxe cos
bloques que tes que ir colocando.
Se o fas todo ben, e o morcego responde a
todas as ordes que lle deches, podes facelo
funcionar mentres o gravas co móbil dos teus
pais, e logo nos mandas a gravación ao
correo da biblioteca, xa sabes,
bibliocondesa@gmail.com

Se es máis arriscado e queres complicar
aínda máis a cousa (facer que vaia voando,
dirixilo ti coas frechas de dirección, aumentar
ou diminuír de tamaño...), prográmao e
mándanos o vídeo.
Os mellores traballos de programación
mandarémolos á European Code Week (a
semana europea da programación).




