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1.-Título do proxecto.

Cada proxecto que levamos a cabo dende a biblioteca leva un título motivador. 

O primeiro foi: “A Biblioteca: o corazón do noso colexio”. Hoxe o título co que queremos 

implicar á meirande parte da comunidade educativa é:

“ LÚA, LÍA, LEO ”.

2.-Xustificación:

Dende hai uns anos, no noso centro estase a realizar un traballo de activación 

da función da biblioteca. Dende o tempo que a biblioteca era un simple almacén de libros 

sen orde nin catalogación ningunha (debido á falla de espazo e mesmo á dispoñibilidade 

do profesorado), deica o que arestora temos: unha biblioteca cunha dotación de libros 

bastante completa e perfectamente catalogada nun soporte informático de primeira liña, 

con actividades de animación á lectura, e constituíndose nun dos eixes de actividades do 

centro,  percorreuse  unha  boa  andaina,  feita  ata  o  de  agora,  polo  voluntarismo  dun 

pequeno grupo de mestr@s do colexio.

Trátase de estender esta actividade a todo o centro, procurando acadar que 

todo o profesorado sexa quen de poder xestionar o servizo de préstamos, de realizar 

unha consulta de fondos, de coñecer a CDU e colocar axeitadamente os libros.

Pretendemos tamén dinamizar a biblioteca empregándoa como unha extensión 

máis das clases. Deseñar obradoiros de escritura creativa, foros de opinión sobre libros 

lidos, empregar a biblioteca como local para as lecturas colectivas e, por último, dinamizar 

a web da biblioteca do centro con accesos directos a enciclopedias on-line, cun sistema 

de blogs para comentarios de libros. 

Ademais  tamén  queremos  seguir  mellorando  as  condicións  físicas, 

equipamentos,  actualización e adquisición de fondos co fin de mellorar  a  calidade da 

ensinanza,  fomentar  hábitos  de  lectura  e  mellorar  as  competencias  lingüísticas,  que 

axude a revitalizar a práctica educativa e que os nenos e nenas se acheguen á lectura 
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como xeito de lecer ademais de fonte de información. 

3.-Análise da situación de partida da biblioteca e o seu contexto.

Xa relatamos a situación da biblioteca escolar nos cursos 2004- 05 e 2005-06,. 

na  que  fomos,  pouco  a  pouco  realizando  actividades  de  mellora  tanto  a  nivel  de 

organización como de funcionamento e actualización de fondos. Na actualidade contamos 

cun nº total de 9.245 exemplares perfectamente catalogados e dispoñibles para os nosos 

alumnos/as e a comunidade escolar.

A esta situación chegamos despois da implicación d@s mestr@s a través dun proxecto 

de  formación  en  centro,  ademais  da  creación  dun  grupo  de  apoio,  todo  baixo  a 

coordinación do encargado da biblioteca que leva anos traballando neste campo.

4.-Análise das necesidades de renovación e actualización dos fondos documentais.

Para chegar a concibir a nosa biblioteca como un espazo educativo ao servizo 

dos procesos de ensino aprendizaxe e un centro de recursos da información que pon á 

disposición da comunidade educativa os fondos documentais existentes no centro nos 

distintos  soportes,  debemos  seguir  mellorando  as  nosas  infraestructuras  e  o  noso 

funcionamento.

Na actualidade a sala quédase pequena para albergar os fondos, algúns andeis altos de 

difícil accesibilidade fan complicado o seu uso. Polo que necesitaríamos ampliar o local 

que na actualidade ten 50 m2 aproximadamente e así poder dar a posibilidade a que 

cursos completos poidan traballar ao mesmo tempo. Ademais fanse necesarios andeis, 

expositores así como material informático actualizado e adaptado á nosa realidade.

 Por iso a participación, e de ser o caso a selección do noso centro neste Plan de Mellora 

de bibliotecas escolares sería imprescindible para así poder acadar os nosos obxectivos:
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5.-Obxectivos.

 Dinamizar e optimizar o uso da biblioteca como recurso didáctico do centro así 

como centro  de  lecer,  deseñando  un programa de  actividades  de  animación  e 

fomento da lectura a realizar dentro do espazo físico da biblioteca.

 Favorecer a formación continuada do profesorado.

 Desenvolver un programa de actividades encamiñado a que o alumnado recoñeza 

a biblioteca como espazo de lecer, fonte de información e lugar de traballo.

 Favorecer estratexias innovadoras no ensino das linguas. 

Obxectivos específicos  :  

✔ Capacitar ao profesorado para a xestión informática da biblioteca.

✔ Elaborar  materiais  e  deseñar  estratexias  para  a  animación  á  lectura  d@s 

alumn@s.

✔ Desenvolver a capacidade creativa d@s alumn@s a través de técnicas de escritura 

creativa, que lles proporcionen elementos de xuízo para valorar as obras literarias 

que lerán ao longo da súa vida.

✔ Realizar e actualizar a páxina web da biblioteca do centro que facilite a consulta 

dos alumnos de informacións na rede, capacitándoos para os retos do futuro.

6.-Tipo de organización e funcionamento.

Basicamente a organización e o funcionamento ven sendo parecido ao dos 

cursos anteriores: o profesor responsable da biblioteca realiza as súas funcións axudado 

polo  equipo  de  apoio  á  biblioteca,  creado  neste  curso.  En  actividades  puntuais  de 

animación á lectura participan un amplo número de profesores voluntarios.

Cada mes un calendario  como o  que segue axúdanos a  organizarnos  nas  diferentes 

actividades.
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Unha vez posto en marcha o proxecto a biblioteca funcionará co seguinte horario:

1. Préstamo: tódolos  días  en  horario  de  recreo  (12:00  a  12:30h.)  atendido  polo 

encargado da biblioteca. 

2. Vaille  co  conto  ao  “profe”:  tódolos  días  en  horario  de  recreo.  Organízanse 

quendas  de  “escoitadores”  entre  @s  mestr@s  que  voluntariamente  desexan 

colaborar cada mes. 

3. Os martes...  conto: tódolos martes de 17:00h a 18:00h.Colaboran pais,  nais e 

mestr@s voluntarios, organizando voluntarios para cada trimestre.

4. A hora dos deberes: Tódolos días de 14:30h a 15:30h (horario que comprende 

dende a  saída  do  comedor  deica  o  inicio  das  clases  da  tarde.  Atendidos  polo 

equipo de apoio á biblioteca.

Amais  destas  actividades  realizaranse  outras  de  animación  á  lectura  de  procura  de 

información e de escritura e ilustración propostas e coordinadas polo equipo de apoio á 

biblioteca: 

1. A caza do tesouro: actividade xa explicada en capítulos anteriores a realizar como 

conmemoración  do día do libro e das letras galegas no período comprendido entre 

finais de abril e a primeira quincena de maio. 

2. A olimpíada do saber: concurso de procura de información a través da consulta 

dos fondos da biblioteca.

3. Obradoiro de escritura creativa: realizarase en horario escolar nun tempo de uso 

da biblioteca polas diferentes aulas ao longo do curso.

4. Concurso de ilustradores de contos: realizarase en horario escolar nun tempo 

de uso da biblioteca nas diferentes aulas durante o curso. 

5. Actividades de lectura compartida: realizarase en horario escolar nun tempo de 
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uso da biblioteca por tódalas aulas durante o curso escolar.

6. Maleta  viaxeira:  Actividade  que  se  fai  nas  aulas  de  E.  Infantil  consistente  na 

elaboración dun libro colectivo en colaboración coas familias dos nenos/as. 

No apartado de publicacións a Biblioteca levará a cabo as seguintes accións:

1. Edición do  Barquiño de papel,  boletín trimestral  da biblioteca e de distribución 

gratuíta entre tódol@s alumn@s do colexio.

2. Guías de lecturas para mestres/as, sobre determinados aspectos curriculares.

3. Guías de lectura para nen@s:   novidades, recomendacións últimas, contos... 

Vaille co conto ao “profe” Visita de autores e 
ilustradores

Olimpíada do saber

Boletín informativo O Barquiño de 
papel

Informes aos profes Resultados 
Olimpiada do 

Saber.
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7.- Actuacións por trimestres.

Xestión técnica 

e organizativa

Dinamización
Formación de 

usuarios

Educación 

documental

Animación á lectura

1º
 tr

im
es

tr
e

Actividades  de 

capacitación 

para profesorado

Mantemento  de 

catálogo

Cusos de 

formación no 

CEFORE

Explicación 

das normas de 

funcionamento 

da biblioteca

Hora dos 

deberes

Guías de 

lectura

Os Martes...Conto

Vaille co conto ao “profe”

Edición do folleto da biblioteca “O 

Barquiño de Papel”

Obradoiro de escritura creativa 

Maleta viaxera

2º
 tr

im
es

tr
e

Mantemento  de 

catálogo

Elaboración de 

carteis, murais 

sobre as 

normas de 

funcionamento 

máis utilizadas

Hora dos 

deberes

Guías de 

lectura

Olimpíada 

do saber

Os Martes...Conto

Ven co conto ao “profe”.

Edición do folleto da biblioteca “O 

Barquiño de Papel”

Concurso ilustradores

Libro Viaxeiro

3º
 tr

im
es

tr
e

Mantemento  de 

catálogo

Hora dos 

deberes

Guías de 

lectura

Os Martes...Conto

Vaille co conto ao “profe”

Edición do folleto da biblioteca “O 

Barquiño de Papel”

A caza do Tesouro

Libro Viaxeiro

Programa de lectura silenciosa
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Ademais das actividades planificadas en cada trimestre este ano proporemos a principio 

de curso as seguintes actividades :

● Creación dun club de lectores

● Hoxe lemos....poesía, teatro... Diferentes estilos

● Tertulia sobre distintos autores: “Lemos e Falamos de ::””

a) Xestión técnica e organización.

Actualmente  temos  un  modelo  de  funcionamento  centralizado  no  que  todo  o 

material  bibliográfico, audiovisual,  etc,...  que entra no centro informatízase na base de 

datos da biblioteca, e posteriormente se coloca no seu sitio .

Para  unha  axeitada  xestión  e  organización  dos  materiais  cómpre  seguir  criterios 

estandarizados, nós optamos polo programa Abies 2.0 e o sistema de clasificación da 

CDU aínda que dende hai  pouco contamos co programa Meiga que a Consellería de 

Cultura e Deporte facilitou aos centros.

Unha vez rexistrados e catalogados os fondos poden pasar a formar parte das bibliotecas 

de  aula  sempre  que o titor/a  o  requira.  Así,  estas  nútrense dos fondos da biblioteca 

principal en réxime de préstamo durante un tempo de tres meses como máximo. Coa 

xestión técnica e a organización da biblioteca tratamos de dar resposta a dous obxectivos 

moi concretos:

- Expurgo e catalogación bibliotecaria dos fondos .

- Elaborar un sistema de sinalización dos distintos fondos para facilitar a súa 

accesibilidade por parte do alumnado.

E para acadar tales obxectivos realizamos as seguintes actividades:

-Selado dos libros da biblioteca : para unha mellor identificación dos libros do centro.

-Etiquetado dos libros por cores. Identificación dos libros seguindo o nivel de lectura do 
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alumnado:

Cor negro: nivel avanzado (adultos).

Cor vermello: lectores de nivel medio.

Cor verde-amarelo : primeiros lectores.

-Elaboración e colocación de títulos e distintivos para diferenciar as distintas 

temáticas:

0- Enciclopedias. 1-Filosofía. 2-Relixión. 3- C. Sociais.

5 - C. Puras. 6- C. Aplicadas. 7- Arte- Artesanía.

8- Literatura- teatro- poesía- narrativa. 9- Xeografía e historia.

-Restauración de libros en mal estado.

-Retirada de libros deteriorados.

Por último o equipo da biblioteca elabora un plan de adquisicións acollendo as suxestións 

e  necesidades  do  Centro,  establecendo  prioridades  en  función  dunha  actualización 

equilibrada e aumentando os fondos en lingua galega en tódalas ocasións posibles.

b) Dinamización.

Todas actividades de dinamización expostas nos apartados anteriores, así como as de 

organización e xestión están encamiñadas a facilitar:

➢ O Apoio aos procesos de ensino e aprendizaxe.

➢ Achegamento aos distintos soportes documentais.

➢ Aprendizaxe autónoma.

➢ Educación no acceso á información: educación documental.

➢ Integrar as tecnoloxías da comunicación da información recollida e tratamento dela 
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e na selección de lecturas.

➢ Creación e consolidación do hábito lector.

➢ Educación do tempo de lecer.

➢ Apoio aos alumnos con necesidades educativas especiais.

Hai que sinalar que toda a dinamización que se fai dende a biblioteca está apoiada polo 

Equipo directivo, e que contamos coa súa colaboración en todo momento. Ademais dentro 

do  Consello  Escolar  nomearase  unha  comisión  de  biblioteca  para  unha  maior 

sensibilización de tódolos membros da comunidade escolar.

Formación de usuarios. Educación para o acceso á información: 

Educación documental.

Neste apartado debemos diferenciar a formación d@s alumn@s e a dos mestres/as.

● Respecto á formación d@s alumn@s, hai  que sinalar  que no primeiro trimestre 

organízanse sesións  para  que tódolos 

grupos pasen pola biblioteca a realizar 

formación  de  usuarios,  apoiados 

nunhas  fichas  que  previamente  o 

encargado  da  biblioteca  lles  dá  aos 

nen@s  a  modo  de  xogo.  Un  dos 

calendarios deste ano é o seguinte:

● Con  relación  á  formación  do  profesorado  hai  que  mencionar  que  ademais  do 

proxecto  de  formación  no  que participou  a  meirande  parte  do  Claustro,  hai  un 

grupo  importante  de  mestres/as  que  tódolos  anos  fan  cursos  de  formación  no 
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CEFORE de temas relacionados coa biblioteca e a animación á lectura.

Proxecto lector de centro(PLC). Fomento da lectura

A biblioteca ten un papel preponderante á hora de deseñar o Proxecto lector do 

centro, documento que articula tódalas intervencións que se van levar a cabo en relación 

coa lectura, a escritura e as habilidades informativas. O noso proxecto lector considera a 

lectura nun sentido amplo: a lectura para aprender, para facer un resumo, para buscar 

datos, para resolver un problema, para elaborar un traballo, e tamén a lectura pracenteira 

a que ten como único fin o gozo do texto literario.

O PLC é un proxecto de actuación global no centro, integrado no PCC que orienta o 

plantexamento  didáctico  dunha  educación  lectora  integral  e  que  se  concreta  nas 

programacións didácticas para conseguir que o nen@ desenvolva a competencia lectora 

e fomentar o interés e hábito lector dos alumn@s, tendo en conta as seguintes premisas:

● A lectura é unha competencia básica na sociedade actual.

● Neste  momento  hai  que  sinalar  os  baixos  niveis  en  competencia  lectora  e  de 

hábitos de lectura.

● Hai  unha  clara  conciencia  social  de  que  é  necesario  mellorar  a  competencia 

lectora.

● Ata o momento a escola ven traballando o tratamento didáctico  da lectura con 

certas limitacións.

● Tratase dun obxectivo educativo de primeiro nivel.

Pretendemos  que  PLC  condicione  as  programacións,  tamén  que  estas  estean 

condicionadas en certo modo polo Plan lector.
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PLAN LECTOR DO CEIP CONDESA DE FENOSA

NIVEL PERIODO APRENDIZAXE CONSOLIDACIÓN FUNCIONALIDADE E 

PERFECCIONAMENTO

ID
A

D
E -5 anos 6-7 anos 8-9 anos 10 - 11 anos

PE
R

IO
D

O E. INFANTIL E.   PRIMARIA E.   PRIMARIA E.  PRIMARIA

C
IC

LO 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

O
B

XE
C

TI
VO

S Sensibilización Aprendizaxe lector -Consolidación da 

aprendizaxe lectora

-Adquisición de 

hábito lector.

-Consolidación de 

capacidades

-Funcionalidade lectora

C
O

N
TI

D
O

S

-Coñecemento 

da súa 

existencia

-Prerrequisito 

de maduración 

lectora

- Capacitación 

lectora: 

-Decodificación e 

identificación 

ideográfica.

-Consolidación das 

capacidades 

lectoras.

-Estratexias 

comprensivas

- Integración do contido 

literario.

A
C

TI
VI

D
A

D
ES

- Integración 

social e 

madurativa

- Lúdicas con 

textos

-Lecturas 

acompañad@s en 

voz alta: 

entoación.

-Pronunciación 

Comprensión de 

textos.

- Lectura : entoación

- Capacitación de 

comprensión, 

fluidez, memoria

- Xogos de lectura

-Animación á lectura

- Actividades lectoras que 

permitan a estructuración 

do pensamento para a 

comprensión.

- Ampliación de 

coñecementos literarios.

- Actividades de expresión 

literaria persoal.
Cadro 1
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EDUCACION LECTORA

PLAN LECTOR

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

O noso PL ten diversas fases de concreción, as primeiras corresponderán ao equipo da 

biblioteca  pois  pretendemos  que  o  plan  lector  sexa  entre  outras  cousas  un  plan  de 

biblioteca  mellorado,  mentres  que  as  fases  últimas  estarán  máis  presentes  no 

desenvolvemento diario da aula.

FASES: 

1 Fase de motivación e sensibilización

2 Fase de planificación

3 Fase de elaboración

4 Fase de desenvolvemento

5 Fase de avaliación

1. FASE DE MOTIVACIÓN:

1. Intercambio de experiencias

2. Coñecer outros PLC

3. Formación previa

4. Ampliar o significado do Plan de Biblioteca
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Trátase sobre todo de posibilitar a participación e a implicación de todo o profesorado 

impulsando esta  actividade a  través  de  xornadas  de  sensibilización  presentadas  polo 

equipo da biblioteca.

2. FASE DE PLANIFICACIÓN:

A comisión de coordinación do PLAN lector  plantexará qué é o que queremos.  Unha 

análise das nosas necesidades. Con qué contamos e cales son as nosas posibilidades a 

través dos obxectivos, contidos e actividades propostas (Cadro 1)

3.  FASE DE ELABORACIÓN:

Elaborado polo equipo coa colaboración do titor/a terá en conta os seguintes aspectos

✗  O Currículo

✗  Enfoques didácticos e organización escolar

✗  Apoio e reforzo escolar

✗  As bibliotecas de centro e aulas

✗ O Contexto familiar e cultural

✗ As novas tecnoloxías da información e a comunicación

✗ A formación permanente do profesorado

Situacións a ter en conta no PLAN LECTOR:

➢ Contidos a desenvolver no tempo específico de hora de lectura.

➢ Tratamento  da  lectura  no  programación  das  distintas  áreas  das  unidades 

didácticas.

➢ Actuacións que se desenvolven fora do centro e coas familias.

➢ Actuacións  de  colaboración  e  intercambio  con  outras  institucións:  Biblioteca 

municipal, bibliotecas virtuais.

4. FASE DE DESENVOLVEMENTO:

Dende a aula con apoio do equipo de biblioteca, trátase de :

− Concretar actividades dirixidas a profesores (formación), alumnos, familias, 
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− Elaborar materiais.

− Adaptar e buscar recursos. Selección de títulos...

− Ter en conta factores positivos e negativos que inciden no desenvolvemento do plan e 

facer os reaxustes necesarios.

− Aplicar solucións.

5. FASE DE AVALIACIÓN:

Trátase de coordinar por parte da comisión responsable os seguintes aspectos:

● Recoller información do desenvolvemento do PLC durante todo o proceso e o final 

da súa aplicación.

● Valorar a súa coherencia entre os procesos de ensino aprendizaxe e os principios 

pedagóxicos formulados.

● Concretar puntos fortes, débiles e propostas de mellora.

● Revisar o plan de modo xeral propondo e aprobando as modificacións necesarias.

Realizarase unha avaliación continuada dos avances ou dificultades, da posta en marcha 

do proxecto e das súas concrecións nos plans anuais de lectura.

– Apoio ao estudo ou outras actividades desde a biblioteca para a compensación 

das desigualdades sociais.

Unha das función primordiais que nós pensamos que ten a biblioteca escolar é a de 

compensadora de desigualdades e polo tanto tódalas actividades propostas se concretan 

en diferentes niveis para que tódolos nen@s poidan acceder a elas sen perxuízo das 

súas capacidades, ou destrezas. A situación da biblioteca é na planta baixa do colexio co 

fin de ter fácil accesibilidade por parte de toda a comunidade educativa. Por outra banda 

incrementáronse  os  fondos  para  alumn@s con  NEE.  adaptados  aos  seus  niveis.   O 

Centro participa ademáis no Programa de Acompañamento a alumn@s con dificultades, 

PROA, no que a biblioteca está a disposición sempre que é necesaria.

-16- Ceip Condesa de Fenosa 2006-07
Memoria de actividades en relación á organización da biblioteca escolar e ao fomento da lectura



-OUTRAS PRODUCCIÓNS.

@s alumn@s participaron en diversos concursos  literarios  durante  todo o ano.  Foron 

numerosos os premios e mencións acadadas. Entre outros:

Concurso de redacción de Educación Vial convocado polo Concello do Barco

Concurso Literario convocado pola AC Vagalume.

A paz : poesías e redaccións.

Greguerías dos alumnos de 5º Curso. Exemplo: “Estou farto... Desexo...”

Ademais o centro presentouse a diversos certámenes:

Premio de Innovación Educativa : “A Biblioteca: o corazón do nosa colexio”

Paticipamos no intercabio nacional de experiencias entre Centros de diferentes 

Comunidades Autónomas.

Participamos   no  concurso  de  Buenas  Prácticas  para  dinamización  e  

innovación de las bibliotecas en los centros escolares. do MEC.

8.-Horario previsto.

A nosa biblioteca funciona ao longo de todo o curso, xa que se abre a primeira 

semana de clase e mantense o seu horario ata final de curso, fixando o último día de 

préstamo quince días antes de terminar as clases. O horario é ininterrumpido durante o 

periodo lectivo.

Durante o horario escolar é atendida polo encargado para realizar préstamos no recreo de 

12,00  a  12,30  h,  despois  os  titores  poden  achegarse  cos  alumn@s  sempre  que  o 

precisen.

Tamén conseguimos que estea aberta en horario extraescolar, despois de comer para a 

hora dos deberes: tódolos días de 14,30 a 15, 30 h e os martes para a hora do conto de 

17,00 a 18, 00h.Todo grazas á colaboración dun grupo e profesores voluntarios. Para o 
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vindeiro curso pretendemos aumentar o horario extraescolar. de avaliación

- Criterios e procedementos de avaliación.

Realizamos avaliación do noso proxecto a través de enquisas á comunidade 

educativa, unha vez ao trimestre e de reunións de avaliación do equipo da biblioteca.

O número de prestamos este ano foi de 7.543 volúmenes .

Fixemos unha avaliación xeral  na que se determinou o grao de validez do traballo,  a 

adaptabilidade á práctica docente así como o grao de satisfacción do persoal enmarcado 

no proxecto.

Respecto  ás  previsións  de  futuro  para  o  vindeiro  curso  ademais  de  continuar  coas 

actividades fixadas ao longo destes anos desexamos mencionar:

Neste momento estamos pendentes de poder colgar a nosa páxina no espacio SIEGA. 

Titulada  “A  n(v)osa  biblioteca”,  que  nos  permitirá  recoller  e  informar  sobre  tódolos 

acontecementos relacionados co mundo da lectura e escritura.

● Por outra banda queremos mellorar a planificación de A Olimpíada do saber para 

que sexa máis dinámica e participativa.

● Plantexaremos para o vindeiro curso un programa de Lectura Silenciosa Sostida 

para os/as alumnos/as de 3ª Ciclo de E. Primaria.

● Creación dun club de lectores.

● Hoxe lemos....poesía, teatro... Diferentes estilos

● Tertulia sobre distintos autores: “Lemos e Falamos de ::””

Para a avaliación dos aspectos relacionados co hábito lector terase en conta, non só os 

índices  de  lectura,  senón  tamén  a  capacidade  do  alumnado  para  avanzar  na  súa 

competencia literaria e ser quen de enfrontarse a textos cada vez máis complexos, así 

como a súa actitude diante da lectura como medio para a aprendizaxe, fonte de pracer e 

recurso para o desenvolvemento persoal.
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Para concluír hai que destacar o alto grao de satisfacción do profesorado enmarcado no 

proxecto que traballou nun ambiente distendido e implicándose moi activamente tanto en 

actividades realizadas individualmente como nas de grupo. Foi moi positiva a toma de 

decisións consensuadas, os coñecementos básicos adquiridos no manexo do programa 

de  xestión  bibliotecaria  en  uso  no  colexio,  o  Abies  2.0  e  tamén  a  incorporación  de 

actividades de animación á lectura e escritura creativa na práctica docente nas aulas. 

Expo. temática:
“O noso ceo”

Exposición:
 “As fotos dos 

Avós”

Prétamos e 
devolucións

Xogos de mesa

Visitas a outras 
bibliotecas

Animación: A 
Busca do tesouro

Animación :A 
Busca do tesouro

Animación: A 
Busca do tesouro

O Quixote Facémonos socios O Soldadiño de 
chumbo

O Mago Cali
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A Maleta viaxeira Diseñadores 
gráficos

Lúa, lía,...leo A N(v)osa páxina 
Web

Por último queremos facer nosas as 33 razóns para ler de Vitoria Fernández, Directora da 

revista CLIJ

33 razóns para ler

Para vivir máis

Para deter o tempo

Para saber que estamos vivos

Para saber que no estamos solos

Para saber

Para aprender

Para aprender a pensar

Para descubrir o mundo

Para coñecer outros mundos

Para coñecer aos outros

Para coñecernos a nós mesmos

Para compartir un legado común

Para crear un mundo propio

Para rir

Para chorar

Para consolarnos

Para desterrar a melancolía

Para ser o que non somos

Para non ser o que somos

Para dubidar

Para negar

Para afirmar

Para fuxir do ruído

Para combater a fealdade

Para refuxiarnos

Para evadirnos

Para imaxinar

Para explorar

Para xogar

Para pasalo ben

Para soñar

Para crecer.
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