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PLAN DE MELLORA DE 
BIBLIOTECAS

Este plan está a punto de ser 
convocado  e  publicado  no 
dog. 
Na  biblioteca  estámonos 
plantexando a súa solicitude 
para  o  próximo  curso,  polo 
que comezaremos a preparar 
o  proxecto  que  hai  que 
presentar.  Este  tema  será 
tratado nun claustro xa que 
implica  a  colaboración  e 
participación  de  todo  o 
centro. 

SEMANA DO LIBRO 19 a 23 de abril
Co gallo da conmemoración do día do libro, tivemos ao longo 
desa semana contacontos para tódolos nenos e nenas do cole. 
Fixéronse no horario do recreo e a participación dos nenos foi 
voluntaría. 

A  experiencia  foi  moi  interesante  e  a  participación  do 
alumnado foi aumentando día tras día. Gustaríanos continuar 
con esta actividade e que foran os propios alumnos os que 
contaran contos ou historias aos seus compañeiros.

LETRAS  GALEGAS “UXIO NOVONEYRA”

Este ano o protagonista do día das Letras Galegas será o 
poeta Uxio Novoneyra.

Na  biblioteca  fixemos  unha 
escolma  das  súas  obras, 
seleccionando  aquelas  máis 
adaptadas aos nosos rapaces.
Os títulos son:

O cubil do Xabarín. Edelvives
Gorgorín e Cabezón. Edelvives
Do A ao Z con Uxio Novoneyra. Everest
Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín. Tambre
Os Eidos. Biblioteca 120 Galega

 



SUXESTIÓNS....
Descubrimos  esta  web 
moi  interesante  para 
traballar  o  libro  do 
“Quixote  da  Mancha”. 
Esta estructurada en oito 
aventuras con actividades 
interactivas  que esixen  a 
participación dos nenos.

http://212.170.234.76/quijoteon
line/flash.htm

EXPOSICIÓN 
SOBRE O CAMIÑO 
DE SANTIAGO: 
“XACOLEO”

Na biblioteca está 
instalada unha 
exposición con material 
bibliográfico sobre o 
camiño. Podedes visitala 
cos vosos alumnos no 
horario habitual.  . 
Repartiuse entre os 
coordinadores de ciclo 
unha unidade sobre 
este tema con 
actividades para realizar 
co alumnado.

Novas adquisicións 
bibliográficas 

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

Tamén dispoñemos no  servidor de contidos dun libro 
interactivo sobre un conto do homenaxeado:  “Ilda, o 
lobo, o corzo e o xabarín” Con actividades de flora e 
fauna  do  Courel.  Indicado  para  o  2º  e  3º  ciclo 
(Apartado de lingua galega)

      LUPIÑA VOLVE A VISITARNOS

A  partir  da  próxima  semana  Lupiña  volverá  a  visitarnos  e 
rematará de contarnos a historia  da súa devanceira “A raiña 
Lupa”.
Deste  xeito   introduciranos  nunha  lenda  moi  vinculada  co 
Camiño de Santiago.
Lupiña propoñeranos unha actividade e un xogo.
Actividade: Despoís de ver a animación (estará no ordenador 
da biblioteca) Lupiña nos pide axuda para facer a súa mochila e 
prepararse para facer o camiño de Santiago. Os nenos poderan 
debuxar  ou  escribir  nun  folio  todo  aquilo  que  precise  levar. 
Tódalas as súas aportacións colocaranse nun mural en forma de 
mochila que estará na biblioteca.
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.
Lupiña propoñeranos catro lugares a adiviñar e comezaremos 
despoís das letras galegas. Será un lugar novo cada semana.
Agardamos que esta actividade interese ao  alumnado polo que 
pedimos tamén a colaboración  do profesorado  animando aos 
nenos e nenas a participar.
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