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Bibliociber

A  biblioteca  conta  con  dous 
terminais de ordenador para o 
uso  do  alumnado.  Poderán 
aproveitar  os  recreos  para 
consultar,  buscar  información, 
xogos da intranet...
Se a demanda do alumnado o 
esixe,  tratariamos  de  facer 
quendas de uso.

Temos 
encerado dixital!

Rematou  a  instalación  do 
encerado dixital  na biblioteca. 
Agora podemos usalo de xeito 
moi doado. Basta con acender  
o  ordenador  e  o  canón  (a  
través  do  mando),  oscurecer 
un pouco a sala e listo!

Podemos  acceder  o  que 
sucede  no  ordenador  todos  a 
un  tempo  e  interactuar  a 
través  dun  simple  toque  na 
pizarra.

Suscripcións

Este ano a biblioteca continua 
coas subscricións as seguintes 
publicacións periódicas: 
Caracola, Reporteros doc, Leo-
leo e I love English.
   
Recordamos que estas revistas 
están  a  disposición  do 
alumnado  para  a  súa  lectura 
na  biblioteca  pero  non  para 
préstamo.

Pregamos aos titores e titoras que 
nas titorías se lles lea ao alumnado 
as normas da biblioteca e se 
comenten para que sexan 
entendidas por todos.

NORMAS  DA  BIBLIOTECA 
DURANTE OS RECREOS

1.-Manter silencio.

2.-Non se pode comer nin beber na biblioteca.

3.-Os  libros  que  collan  os  nenos   dos  andeiss  non  poden  ser 
colocados por eles mesmos. O alumnado, cando remate a lectura, 
depositará  os  libros  nun  expositor  en  forma de  ra  que  hai  na 
entrada  da  biblioteca.  Posteriormente  os  profes  do  equipo  de 
biblioteca  serán  os  encargados  de  devolver  os  libros  ás 
estanterias.

4.-Na  biblioteca  os  nenos  poderán  realizar  tarefas  escolares, 
sempre que manteñan o silencio necesario e recollan o material á 
saída.

5.-Cada  alumno  debe  mirar  no  cadro  que  hai  na  porta  da 
biblioteca os días que o seu curso pode (nos recreos)  acudir á 
biblioteca.

6.- Os alumnos disporán de  10´ para a entrada neste espazo 
(tempo para tomar a merenda).
Se un alumno abandona a biblioteca non poderá volver a entrar 
nese recreo (agás causa xustificada).

7.- Se pasados 10´ dende o comezo do recreo e as prazas da 
biblioteca non se tiveran cuberto co alumnado que corresponde 
para ese día, poderan entrar os alumnos que así o desexen, ata 
completar  o  aforo  deste  lugar.  Pasado  este  tempo  non  poderá 
entrar ningún alumno máis na biblioteca.

8.-Na porta de entrada haberá un semáforo. Ó comezo dos recreos 
e durante os primeiros 10´ minutos o  semáforo permanecerá en 
verde para que o alumnado que corresponda, entre. Pasados estes 
10´  e se quedaran prazas libres o semáforo pasaría a laranxa 
durante  5´  máis.  Pasados  estes  15´  o  semáforo  cambiará  a 
vermello e non se poderá entrar.
Polo tanto antes de entrar na Biblioteca,  fixádevos na cor  
do semáforo!

9.- Ao saír da biblioteca cada alumno colocará a súa cadeira e 
deixará todo recollido.

A VOLTAS CO MEIGA!
Nestes  momentos  estamos 
rexistrando  dixitalmente  todo  o 
fondo bibliográfico da biblioteca, 
catalogando  os  libros  no 
programa  informático  ca 
Consellaría  ofrece  aos  centros 
chamado  “Meiga”.  Costounos  comezar  e  aprender  o 
funcionamento  desta  aplicación pero agora xa estamos a plena 
marcha cos rexistros. Calculamos que a catalogación de todo o 
fondo levaranos un par de cursos. 
Podedes consultar o noso catálogo dende a red de bibliotecas de 
Galicia no enderezo:  http://www.opacmeiga.rbgalicia.or  g  

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/
http://www.opacmeiga.rbgalicia.or/
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O camiño de Santiago 
“Xacoleo”
Este  curso  queremos  traballar 
dende  a  biblioteca  “O  camiño 
de Santiago”.
Estamos  a  preparar  unha 
exposición  con  material 
bibliográfico sobre este tema.
Se facedes algunha actividade 
sobre  este  tema  ou  tedes 
algunha  idea  para  facelo, 
poñédevos  en  contacto  co 
equipo  da  biblioteca  para 
colaborar  con  vós  no  que 
poidamos ou simplemente para 
compartir ideas.

Recomendámosche...
Na  páxina  web  do  centro 
http://centros.edu.xunta.es/cei
pdepedrouzos  no apartado de 
Biblioteca  queremos  comezar 
unha  sección  chamada 
“recomendámosche”.
Trátase  cos  alumnos  fagan 
unha  pequena  reseña  dalgún 
libro que leran, lles gustase e 
quixesen recomendar aos seus 
compañeiros.  Non se  trata  de 
facer  comentarios moi  longos, 
unhas cantas liñas poderían ser 
suficientes. 
Comezaremos  colgando  as 
reseñas feitas por alumnos de 
sexto  de  primaria  e  iremos 
ampliando  o  abano  de  idades 
cara  os  cursos  inferiores. 
Iremos informando...

Novos fondos

Acabamos de recibir o material 
bibliográfico  comprado  co 
presuposto  do  ano  pasado. 
Unha vez rexistrado será posto 
a disposición do alumnado.
  

LUPIÑA. A NOVA MASCOTA DA BIBLIOTECA!

Na biblioteca temos unha nova mascota e queremos 
presentarlla ao alumnado. A través de:

● Pequena presentación de Lupiña. Trátase dunha 
animación  onde  Lupiña  fala  de  se  mesma  e 
preséntase.(3´)

● Preguntas sobre  o contado por Lupiña.
● Realización  dun  marcapáxinas  co  debuxo  de 

Lupiña.
Esta actividade realizaríase durante a semana que comeza o 1 de 
febreiro. Cada profesor pode empregar a hora que ten reservada 
na biblioteca para realizar esta sesión de presentación de Lupiña.
 No P.C. da mesa do profesorado, estará a icona para acceder á 
animación e as preguntas. O modelo de marcapáxinas o terá a 
conserxe para que cada titor fotocopie os que precise.

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DA LECTURA
Querémosvos  propor  unha  actividade  para  traballar  co  voso 
alumnado relacionada cos contos e aproveitando as posiblidades 
que nos proporciona o encerado dixital.
Infantil e 1º ciclo.”Contos interactivos”
Traballar  diferentes  versións  de 
contos populares.

1.-Escollerase un conto entre os 
seguintes:Carapuchiña Vermella, 
A Bela  Durminte,  Garbancito,  A 
Casiña  de  chocolate,  Os  tres 
porquiños ou Brancaneves.
2.-Leerase co alumnado o conto previamente.
3.-Vemos  a  versión   dixital  a  través  dos  contos  interactivos 
http://www.cuentosinteractivos.org/. Nestes contos para pasar de 
páxina se lles pide aos nenos que realicen diferentes actividades 
na pantalla e que facilmente poderán facer a través do encerado 
dixital.
4.-Realizar un mural entre todo o grupo no que indicaremos as 
similitudes e as diferencias entre ambas versións do conto.

   TITULO DO CONTO

Parécense en..... Son diferentes en …

2ºciclo e 3º ciclo: Contos  e lendas ilustrados por nenos
http://www.ite.educacion.es/w3/recursos2/cuentos/cuentos2/index.html

A proposta é a de traballar algún dos contos que aparecen nesta 
web do mec.
1.-Faríase unha lectura colectiva do 
conto ilustrado a través do encerado 
dixital.
2.-Realizar as actividades 
interactivas de cada conto.
(tamén  poden  descargarse  fichas  e  traballos  de  plástica 
relacionados con cada un dos contos nesta mesma páxina).

http://www.cuentosinteractivos.org/
http://www.ite.educacion.es/w3/recursos2/cuentos/cuentos2/index.html
http://centros.edu.xunta.es/ceipdepedrouzos
http://centros.edu.xunta.es/ceipdepedrouzos

