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Lendo en dixital!
A nosa biblioteca participa 
no proxecto ELBE-2, que 
tenta fomentar a lectura 
tamén en formato dixital, ao 
través dos e-books.
Para iso contamos cunha 
plataforma dixital de 
empréstamo, que nos 
fornece dun material moi 
interesante para 
adentrarnos neste mundo 
da lectura dixital.
Xa temos en marcha clubs de lectura que empregan esta ferramenta e 
ándanche ben contentos coa experiencia.
Pero agora queremos estender ao máximo esta posibilidade: Por iso vos 
animamos a que veñades polo biblioteca e pidades os vosos títulos.
Polo de agora temos solicitado credenciais para facer empréstamos 
para todo o alumnado de 5º e 6º, así como para o profesorado, pero 
todo aquel que queira participar pode solicitar unha credencial de 
usuario.
Temos e-readers, os dispositivos de lectura, a disposición daqueles que 
os queirades usar.
A cantidade de títulos tamén é bastante aceptable, e os podedes 
consultar en http://bega-elbe2.edu.xunta.es/opac/#indice que é a 
páxina da biblioteca dixital, á que podedes tamén acceder dende a 
páxina da biblioteca do colexio.
Animádevos a ler en dixital!

Mola!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://bega-elbe2.edu.xunta.es/opac/#indice


O aeroescorregador ou hóvercraft é un 
vehículo que se apoia nun colchón de aire 
que reduce os roces e así é quen de 
atravesar diversos tipos de solo así como 
de desprazarse na superficie da auga. Foi 
inventado en 1953 polo británico 
Christopher Cockerel. 
O noso reto fuchiqueiro deste mes 
consistirá en construír un autoesvarador 
con:

a) Un rotulador vello
b) Un CD vello
c) Un globo
d) Unha goma de borrar
e) Pegamento ou barras de silicona

Tes que furar a tapa do rotulador cunha 
agulla e baleirar a carga de tinta e a punta 
do corpo do rotulador. Facer un buraco na 
goma de borrar do tamaño da tapa do 
rotulador e pegalo no centro do CD. 

Enganchamos o globo ao corpo do 
rotulador e xa esta listo.

Enchemos o globo de ar, soprando polo 
corpo do rotulador e metémolo na tapa, e 
o CD se desprazará coma un hóvercraft 
pola mesa de traballo.
Cos mellores aeroescorregadores que 
fagades faremos un vídeo para colgar na 
páxina da Biblio.
Convértete nun(ha) enxeñeir@ xenial!

Podedes ver este vídeo que o explica detalladamente: https://www.youtube.com/watch?v=_cYIyY6Hel8



Le estes libros, e se che gustan, dinos por que deberiamos 
lelos nós tamén. Convértete nun Booktuber!

Marcos Calveiro, cunha sensibilidade 
exquisita coma sempre, agasállanos con 
esta historia dun neno que na Coruña 
descubre a súa paixón pola pintura, fai 
a súa primeira exposición e vivirá o seu 
primeiro amor...
Ese neno que chegaba á Coruña no ano 
1891 acompañando ao seu pai, recén 
nomeado profesor de Belas Artes na 
cidade, chamábase Pablo Picasso.

Lectura recomendada para o terceiro ciclo de primaria

A Max fascínanlle todos os 
superheroes; mais ten un favorito. En 
realidade, trátase dunha superheroína: 
Megapower! Ela é valente, pode 
programar computadores e desactivar 
bombas, ten ultravisión e unha forza 
descomunal... E o mellor de todo é que 
Megapower é diferente aos outros 
superheroes, e Max sabe moi ben por 
que.

Lectura recomendada para o primeiro ciclo de primaria

Cada receita garda una historia, pequenos 
relatos que vos engaiolarán, moito sabor e, 
sobre todo, moita, moita diversión. Metemos 
as mans na masa, xogamos coa comida, 
argallamos pratos sorprendentes e só de 
pensar nos resultados ... non podemos parar 
de babexar. Adiante, bolboreteir@s, 
animádevos a entrar na cociña da man deste 
libro e sorprender a toda a familia cun mundo 
de sabores novos. 

Lectura recomendada para o segundo ciclo de primaria

mailto:bolboreteir@s


Tes unha idea orixinal para 

facer un marcapáxinas en 

3D?
Trae os teus deseños á 

biblioteca e con axuda de 

Tinkercad faremos 

realidade as túas ideas.

A impresora 3D está 

desexando botar lume!

Caixa de Suxestións:
Queremos que a Biblioteca  

se faga ao voso gusto e para 

iso necesitamos as vosas 

suxestións. Queremos que 

nos orientedes nas 
adquisicións que teñamos que 

facer, que nos digades as 

cousas que estamos a facer 

mal e, a poder ser, como 

corrixilas.Botade unha man á Biblio... 
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