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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.

Recomendámosche...
Na  páxina  web  do  centro 
http://centros.edu.xunta.es/cei
pdepedrouzos  existe  un 
apartado na zona da Biblioteca 
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. 
Poden  participar  tódolos 
alumnos  do  centro.  Os 
traballos  serán  entregados  na 
biblioteca,  no  recreo  do 
mércores  ou  dos  xoves,   as 
profes  do  equipo  da  biblio 
axudarán  aos  alumnos  a 
colgalas na web.

COMEZAMOS  A 
EMPREGAR O MEIGA!

A partir do tercer trimestre 
os  emprestitos  de  Infantil 
e  1º  ciclo  faranse  co 
Meiga.

Como xa temos catalogados unha cantidade ampla de 
libros  da  sección  de  “primeiros  lectores”  e  tamén 
temos rexistrados a tódolos alumnos como usuarios 
da biblioteca, imos comezar cos emprestitos a través 
deste programa.
É moi sinxelo pero para que os titores collan un pouco 
de  práctica  nesta  tarefa,  faremos  unha  xornada  de 
formación o luns, 12 de abril, ás 5:30 na biblioteca do 
centro. 
Agardamos ir completando a catalogación do material 
e  que  no  próximo  curso  todos  os  emprestitos  e 
devolucións sexan feitos co Meiga.

LUPIÑA VOLVE A VISITARNOS

Proponos un xogo de pistas: 
“Descobre onde se atopa Lupiña”
Lupiña  visitaranos  outra  vez  para 
acabar de contarnos a historia da súa 
devanceira  “A  raiña  Lupa” deste 
xeito nos introducirá nunha lenda moi 
vinculada co Camiño de Santiago.

Lupiña propoñeranos un xogo, como ela vai facer este 
roteiro,  nos  irá  dando  información  sobre  algún  dos 
lugares polos que pasará.  Aos nenos e nenas lles toca 
descubrir o lugar no que se atopa. Poderán axudarse 
consultando  na  biblioteca,  a  través  de  internet, 
preguntando a súa familia... Cando saiban a resposta 
deixarana escrita nun papel xunto ao seu nome e o 
depositarán nun buzón que colocaremos na entrada 
da  biblioteca.  Entre  os  acertantes  sortearemos  un 
premio.
Agardamos que esta actividade interese ao  alumnado 
polo  que  pedimos  tamén  a  colaboración  do 
profesorado animando aos nenos e nenas a participar.

http://centros.edu.xunta.es/ceipdepedrouzos
http://centros.edu.xunta.es/ceipdepedrouzos
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Suxerencias de novas 
adquisicións bibliográficas 

Podedes  indicarnos  aqueles 
títulos  que  consideredes 
interesantes de cara á compra 
de  novo  material   para  a 
biblioteca.

EXPOSICIÓN SOBRE O 
CAMIÑO DE SANTIAGO: 
“XACOLEO”
Á  volta  das  vacacións  de 
Semana  Santa  inaguraremos 
unha exposición bibliográfica sobre o Camiño de Santiago 
na biblioteca. Podedes visitala cos vosos alumnos no horario 
habitual  establecido para a utilización da mesma.

Novo equipo de audio na 
Biblioteca

Completouse a instalación 
audio-visual da biblioteca cun 
novo equipo de audio. Agora 
ademáis de poder proxectar co 
canón sobre o encerado dixital 
contamos cuns altofalantes que 
permiten un nivel de son moi 
bo en todo o espazo.

“Alfombra Lectora”

Instalouse nun recuncho da 
biblioteca un espazo para a 
lectura dos máis pequenos, un 
tatami que permite unha 
lectura “distendida” no solo.
Aos nenos e nenas lles encanta 
e non tedes máis que pasar 
pola biblioteca algún recreo 
para ver como a utilizan.

SEMANA DO LIBRO  19-23 DE ABRIL

Contacontos na Biblioteca
Co gallo da conmemoración do día do libro, queremos organizar ao 
longo desta semana unha actividade de contacontos para tódolos 
nenos e nenas do cole.. Os “contadores” seriamos os profesores. 
O  conto e o xeito de contalo quedaría ao noso criterio. Está 
experiencia podería ter continuidade no tempo e extenderse ao 
longo do trimestre, dependendo da nosa  participación.
Consideramos que pode ser unha experiencia moi interesante e 
atractiva e solicitamos a vosa colaboración. 
nimadevos, e botarlle un pouco de conto!

  

WEBS SOBRE BIBLIOTECAS, ANIMACIÓN Á 
LECTURA, LITERATURA INFANTIL E 
XUVENIL...

Recomendámosvos  estas  páxinas  que  conteñen  información, 
actividades, experiencias e un montón de ideas en torno a estes 
temas.

SOL Servicio de orientación de Lectura:  http://www.sol-e.com
O Ourizo Azul :    http://www.ourizoazul.org
Contos e lendas ilustrados por niños: 
http://www.ite.educacion.es/w3/recursos2/cuentos/index.htm
Orella Pendella:ritos, recitados e cancións infantís: 
http://www.ite.educacion.es/w3/recursos2/cuentos/index.htm

http://www.ite.educacion.es/w3/recursos2/cuentos/index.htm
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