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Ultimo día para realizar 
emprestitos, 9 de xuño!
Pregamos aos titores que 
comprobedes que os 
libros emprestatos nas 
vosas titorías sexan 
devoltos antes de que 
rematen as clases.

NOVOS FONDOS
Colección  “Las  fieras  del 
futbol”.Joachim 
Masannek  Destinojoven.SA

Os Megatoxos Anxo Fariña. A 
nosa terra.

Bat Pat. Montena

CELSO SANMARTIN
Para  conmemorar  as  Letras  Galegas  e  grazas  á  equipa  de 
Normalización  Lingüística  e  a  Anpa  do  cole,  tivemos  a 
oportunidade de ver a este gran contador de historias que é 
Celso  Sanmartín.  Contounos  uns  relatos  moi  vinculados  á 
literatura de transmisión oral galega aos que acompañou con 
cantarelas  e  adiviñas.  Foi  moi  divertido  e  conseguiu  a 
participación de tódolos rapaces .

 

PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECA (Plambe)

Acabamos de presentar o proxecto para participar no plan 
de melloras de bibliotecas (Orde 23 de abril) ofertado pola 
Consellaría. 
Formouse  un  grupo  de  profes  interesados  en  participar 
nesta experiencia, un total de once. Estamos moi contentos 
ao contar con tanto apoio. Agora, quédanos agardar a que 
saía  a  resolución  desta  convocatoria,  alá  polo  mes  de 
agosto/setembro.  Esperamos  que  o  noso  proxecto  sexa 
elexido e poidamos darlle un pulo a Biblioteca como espazo 
de infromación, comunicación, investigación e lecer.

http://www.planetalector.com/autor/95/joachim-masannek/
http://www.planetalector.com/autor/95/joachim-masannek/


Mario Vargas Llosa e Arturo 
Pérez  Reverte  fixeron  unha 
incursión  no  mundo  infantil 
con  dúas  obras  adicadas  a 
este  público  “Fonchito  y  la 
Luna” e “El pequeño Hoplita” 
de Alfaguara.
Queríamos  ofertalas  aos 
nosos  rapaces  e  xa  as 
encargamos.  En  breve 
formaran  parte  dos  nosos 
fondos.

“Libros de cine”

Fai  poucos  días  que,  na  carteleira  de  Santiago, 
estiveron estas dúas películas “O pequeno Nicolas” e 
“Alicia  no  país  das  Marabillas”    baseadas  en  dúas 
obras  literarias  que  se  poden  considerar  xa  como 
clásicos. Dende a biblioteca quixemos aproveitar este 
feito  ofrecendo  no  taboleiro  da  entrada  información 
sobre as películas  e presentando os exemplares que 
sobre estas obras temos para emprestar.

As cartas de Lupiña

A Nosa amiga Lupiña esta a enviarnos postais dende algúns dos 
lugares  polos  que  esta  pasando  na  súa  viaxe  ao  longo  do 
camiño de Santiago. Son moito os nenos e nenas que están 
acertando de que lugares se tratan. Ao final faremos entrega 
duns pequenos obsequios aos acertantes. 


