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Novo curso, novos retos!
Comezamos un novo curso, e 
con el tamén imos comezar 
unha chea de actividades que 
van dar contido á nosa 
biblioteca remodelada.
Para comezar o noso boletín, 
este barquiño que tes nas mans, 
imos tentar que teña unha 
periodicidade fixa, e non 
ocasional como sucedía nos 
últimos anos.
Outra novidade é que queremos 
dinamizar o noso recuncho de 
fuchicar, de fedellar con 
ferramentas e coa imaxinación.
Velaí que vaiamos dar en cada número da revista un reto, un reto 
fuchiqueiro, para que traballedes na casa e traiades os resultados 
ao colexio. Non vos asustedes, non van ser tan difíciles como o 
de Dinosabio que tivo que facer unha nave espacial.
Faremos exposicións cos deseños que nos cheguen, e cos máis 
feitiños faremos videos titoriais para que ensinedes a todos os 
compañeiros e compañeiras como facelos.
Outra cousa que queremos desenvolver aínda máis é o noso 
apartado de Booktubers, esas recomendacións lectoras que 
facemos ao través de Youtube.
Para iso imos propoñer en cada número da revista unhas 
lecturas, e aqueles que fagan a lectura e lles guste, poderá 
contarlle ao resto do cole por que deberían ler o libro.
En resumidas contas: Novo curso, novos retos!



Para abrir esta sección do reto fuchiqueiro decidimos comezar 
con algo simple pero ao tempo moi interesante, a papiroflexia ou 
origami, a arte de facer figuras só con papel.
E se a máis disto engadímoslle que esa figura sexa dun avión, e 
que teña que voar, o noso reto só vai mellorando a cada paso.
Atopamos unha páxina en internet (www.foldnfly.com) onde hai 
máis de 30 deseños de avións de papel, cada cal máis chulo, e 
con distintos niveis de dificultade.
Outra opción é a páxina (http://www.avioncitosdepapel.com/) 
onde se explica dun xeito sinxelo como facer os distintos 
modelos de avións.
Podedes tamén procurar outros 
deseños na biblioteca, como no 
libro de Vicente Palacios, 
publicado por Baía Edicións e 
titulado Papiroflexia Básica.

Xa o fixen!
E agora que?

Pois nada máis doado: 
Colles o avión que fixeches, poslle o teu nome e o traes á Biblio, e 
alí nos encargaremos de expoñer o teu deseño canda os avións 
do resto dos participantes.
Se queres explicarnos como fixeches o avión poderás facer un 
vídeo titorial para colgalo na páxina do colexio, e que así todos as 
túas compañeiras e compañeiros poidan aprender a facelo.

Anímate e participa.

http://www.foldnfly.com/
http://www.avioncitosdepapel.com/


Máis alá das noticias da tele, este 
libro fálanos do drama dos refuxiados.
Cando millóns de persoas non poden 
vivir na súa terra en paz e en 
liberdade, teñen que fuxir na súa 
procura, mesmo cruzando mares, 
desertos, valados...
É necesario reflexionar sobre isto, e 
deixar que agrome a solidariedade e a 
xenerosidade nos nosos corazóns.

Lectura recomendada para o primeiro ciclo de primaria

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

Nunavut, un rapaz inuit queda con 
Mamá Helga mentres os homes e 
mulleres saen a cazar baleas para 
sobrevivir ao inverno ártico. Mamá 
Helga é a persoa que mellor coñecía as 
lendas da aldea. Sedna, a deusa do 
mar, é unha desas lendas fundacionais 
da sociedade inuit.
Un fermoso libro para achegarnos ás 
tradicións dun dos pobos máis 
peculiares da terra.

Lectura recomendada para o segundo ciclo de primaria

A avoa de George non é unha persoa moi 
agradable. Cre que as eirugas e as 
lesmas son deliciosas e o que máis lle 
gusta son os escaravellos ben 
renxentes. Nada do que fai George está 
ben feito a ollos da avoa, de xeito que 
cando é hora de que ela tome a súa 
medicina, George decide darlle unha 
dose da que ele mesmo preparou, unha 
beberaxe dunha chea de produtos que 
foi introducindo na pota como mellor 
lle pareceu. 
Outro libro xenial de Roald Dahl.

Lectura recomendada para o terceiro ciclo de primaria



Comezan en breve os 

clubs de lectura e de 

escritura... Isto é algo que 

non te debes perder.

Apúntate.

Haberá club en inglés, 

club dixital e moitas 

opcións, boas e divertidas 

para partillar as túas 

lecturas coas túas amigas 

e os teus amigos.

Se estás en 5º ou 6º e queres 

ser axudante da Biblioteca, 

ponte en contacto connosco 

na Biblio.Ser axudante supón asumir 

certas responsabilidades, 

pero tamén dá a satisfacción 

de colaborar para que a nosa 

biblioteca siga a ser un lugar 

marabilloso onde ler, 
aprender, descubrir, xogar, 

fedellar, construír...
Ser un superheroe, a fin de 

contas.Contamos convosco!
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