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

Os Megatoxos Anxo Fariña. A 
nosa terra.

Bat Pat. Montena

Conseguimos o PLAMBE !(Plan de mellora de 
Bibliotecas escolares)
Publicouse no día 15 de xullo de 2010, no Portal Educativo 
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a 
resolución provisional da convocatoria do Plan de mellora 
de bibliotecas escolares, segundo orde de 23 de abril de 
2010 (DOG 7/05/10), coa relación de centros que se 
incorporan a este programa para o curso 2010/2011. 
Temos a fortuna de ser seleccionados para este proxeto e se 
nos dotase con algo máis de 6.000 euros para desenvolver as 
actuacións propostas no proxecto presentado.
 

Para poñer en marcha a nova andaina da biblioteca 
constituímos unha equipa de traballo formado por 14 
profesores do centro, ademáis de contar coa colaboración 
de todo o claustro.

MALETA DE LECTURA

A  Asesoría  de bibliotecas escolares pon a disposición dos 
centros  unhas  maletas  viaxeiras  co  fin  de  achegar,  ao 
profesorado que as solicite, uns materiais que sirvan para 
reforzar e apoiar as súas propias iniciativas de formación no 
ámbito  do  fomento  da  lectura,  e  outras  actividades 
destinadas ao alumnado.

MALETA DE LECTURA: contén unha selección de materiais 
recentes  e  imprescindibles  á  hora  de  abordar  as 
aprendizaxes  en  materia  de  lectura  e  de  adquisición  do 
hábito lector.

A maleta atópase na sala de profesores e permanecerá alí 
ata finais de outubro. Os profes que o desexen poden levar 
emprestados  estes  materiais  anotando  o  seu  nome  no 
listado que hai na maleta.

http://www.planetalector.com/autor/95/joachim-masannek/
http://www.planetalector.com/autor/95/joachim-masannek/
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/diptico_maleta_lectura.pdf
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/315
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/?q=node/315


“Fonchito y la Luna” de Mario 
Vargas LLosa e “El pequeño 
Hoplita” de  Pérez Reverte.

Ler e escoitar

A Consellería de Educación, a 
través da Dirección Xeral de 
Centros  e  Recursos 
Humanos,  publica  no  Portal 
Educativo  a  convocatoria  do 
I Concurso de Lectura en 
voz  alta,  "LER  E 
ESCOITAR", destinado  ao 
alumnado  de  3º  Ciclo  de 
Primaria e 1º Ciclo de ESO. O 
concurso terá  unha primeira 
fase  no  centro  e  unha  fase 
autonómica, da que sairán os 
finalistas  da  fase  última  do 
concurso  que  se  resolverá 
nun acto de lectura pública. 
O  concurso  contempla  as 
modalidades  individual  e  de 
grupo.  Haberá premios  para 
as  lectores  e  os  lectores  e 
para  os  centros  de 
procedencia. 

100 anos de Leo lionni

Este  ano  cumprese  o  centenario  do  nacemento  deste 
magnifico ilustrador e escritor, creador do Album infantil.
Dende o colexio queremos conmemorar este aniversario coa 
realización de actividades que nos permitan profundizar e 
coñecer máis a obra e a vida deste estupendo personaxe.

Frederick, Nadarín, Pequeno azul e pequeno amarelo … son 
algúns dos títulos que lle debemos a este autor e que serán 
traballados neste proxecto

Carnés de lectura

Este curso imos ter carnés de lectura. Temos que presentalos na 
biblioteca ou indicar o número de lector para poder facer os 
emprestitos.  Están  decorados  cos  debuxos  que  os  nenos  e 
nenas fixeron o curso pasado da nosa mascota, Lupiña.

http://www.edu.xunta.es/web/node/1454
http://www.edu.xunta.es/web/node/1454

