
Sabías que…?

Recomendacións dos nosos lectores e lectoras
 
 

Información ás familias

Queridas familias:
Cómpracenos informarvos de que a partir do vindeiro luns, 26 de maio, e tal
como anunciabamos no anterior Boletín, a Biblioteca abre as súas portas a toda
a comunidade educativa.  Queremos que calquera  membro da familia poida
facer  uso  dos  servizos  que  prestamos,  sexa  cal  sexa  a  vosa  idade.
Gustaríamos moito volver a ver por aquí a antigos alumnos e alumnas, a nais,
pais, avós e avoas,… Todos e todas seredes ben recibidos. 
O noso novo  horario para adultos será:
Mañás: De luns a venres, de 13.30 a 14 horas.
Tardes: De martes a xoves, de 16.15 a 17.45 horas e os luns de 20.45 a 21
horas.
Por último lembrámosvos que sempre poderedes estar informados das nosas
novas na páxina web do noso cole

 http://centros.edu.xunta.es/ceipderebordans
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As ostras fabricamos as perlas cando nos firen?
No noso interior atópase unha capa de nacar 
brillante. Cando nos entra unha pedriña 
puntiaguda firenos e imos recubrindo de 
nacar a ferida ata formar unha perla. 
Estas perlas son moi apreciadas en xoiería

A min gustome moito O
 gaiteiro e o rato Pérez 
de Bernardino Graña, 
polas divertidas 
aventuras que pasa 
Silvino o Gaiteiro co 
rato Pérez.
Mónica de 6º

A min gustoume moito 
El patito feo  porque 
ten uns debuxos e unha 
historia moi bonitos.
Claudia de Educación 
Infantil



   

O  pasado  sábado  17  de  maio  celebrouse  un  ano  máis  o  Día  das  Letras
Galegas.
Esta  festa  foi  establecida  pola  Real  Academia Galega  hai  xa  45  anos,  con
motivo do centenario da publicación do libro Cantares Gallegos de Rosalía de
Castro. Esta admirable escritora foi a primeira homenaxeada e dende aquela,
cada ano lembramos a un escritor ou escritora que escribira en idioma galego
ou que defendera a nosa cultura e a nosa lingua.
E precisamente polo seu labor  en defensa da lingua e a cultura galegas ao
longo de toda a súa vida, este ano a Real Academia Galega decidiu adicar non
só  este  Día,  senón todo  este  ano ao escritor  tudense  Xosé María  Álvarez
Blázquez.
Álvarez Blázquez naceu en Tui en 1915. 
Foi mestre en Galicia e Zamora e profesor de instituto en Vigo.
Traballou pola cultura galega creando varias editoriais –Monterrey e Castrelos-
para poder publicar libros en idioma galego. Tamén escribiu  poesía, contos e
outros libros sobre a historia de Galicia. Un dos seus libros de poemas máis
importantes leva por  título  Canle segredo,  dedicado á súa muller Mª Luísa.
Outras  publicacións  importantes  son  A pega  rabilonga e  Roseira  do  teu
mencer ,  dedicado  á  súa  filla  Colorín,  pero  tamén  escribiu  moitos  artigos
periodísticos,  programas  radiofónicos,  obras  de  teatro,…  mesmo  chegou  a
traballar na radio inglesa contando cousas de Galicia e dos galegos e galegas.

Nas diferentes aulas do CEIP de Rebordáns estamos a traballar sobre a figura
deste notable persoeiro.
Dende a Biblioteca escolar apoiamos este labor coa  recente adquisición dalgún
dos seus libros máis coñecidos e outros sobre a súa biografía e facilitando todo
tipo de información solicitada.

                                En galego cabe todo    

                        Navegando por un Mar de Libros
                            Primeira Semana do Libro en Tui

A Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, en colaboración co Concello de
Tui  e  coa coordinación  da Asociación Socio  Pedagóxica Galega,  organiza a
Primeira Semana do Libro na nosa cidade, que vai abranguer dende o domingo,
día 18, ata o vindeiro sábado 24 de maio.
O mar vai ser o elemento fundamental e vertebrador de todas as actividades,
traballos   e  exposicións  desta  Primeira  Semana  do  Libro  en  Tui.  Pero  os
protagonistas  indiscutibles son todos os nenos e nenas que co seu enorme
esforzo e traballo farán que todos e todas gocemos dunha fermosa viaxe por
mares e mareas de letras, lendas, cantigas, historias,…
Alumnado e profesorado do noso centro traballaron arreo durante moitos días
para poder montar unha fermosa composición composta por diversos contos,
poesías,  curiosidades,  cantigas,… que no seu conxunto conforman todo  Un
mar de Letras e que permanecerá exposta durante toda a semana nunha das
salas de exhibicións da Área Panorámica de Tui. 
Ao longo desta semana, e en horario de mañá, o alumnado de Rebordáns vai
participar  nos  diversos  obradoiros  que  se  van  desenvolver  na  Biblioteca
Municipal, pero non esquezades que polas tardes podedes visitar libremente a
exposición, gozando en familia.
Ademais o martes, día 20, ás 18.30 horas está programada unha actividade
pensada precisamente para as familias, dirixida a vós, nais e pais, e titulada
“Animación á lectura dende a casa”.
No cole continuaremos interesándonos polo mar cunha mostra de libros sobre
esa temática que, coma sempre,  nos agardan na entrada da Biblioteca.

                              Boa viaxe por este Mar de Libros!




