
  CARTA ÁS FAMILIAS 
 
Queridas familias: 
 
Como ben saberedes no CEIP de Rebordáns levamos un tempo 

esforzándonos por renovar, ampliar e mellorar a nosa Biblioteca escolar coa 
intención de motivar ao noso alumnado e espertar nel o interese por aumentar 
os seus coñecementos sen deixar de divertirse. 

 
Para iso elaboramos un proxecto que titulamos “Ler e aprender, todo un 

pracer” que foi “premiado” pola Dirección Xeral de Innovación Educativa 
incluíndonos no III Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. Grazas a isto 
recibimos unha importante dotación económica que nos está permitindo renovar 
o mobiliario, mellorar os equipamentos e ampliar os nosos fondos documentais. 

 
Agora queremos dar un paso máis convidándovos a disfrutar con nós deste 

espazo do que profesorado e alumnado nos sentimos orgullosos. Para iso 
creouse unha nova sección exclusivamente para vós na que atoparedes 
diversos libros que poden axudarvos a resolver conflictos ou problemas 
puntuais que vos vaian xurdindo á hora de educar aos vosos fillos e fillas. Aínda 
que polo momento non é moi ampla, gustaríamos contar coas vosas opinións e  
suxerencias. Animádevos a coñecela! 

 
 

Lembrade que como pais e nais vós sodes o exemplo a seguir polos vosos 
fillos e fillas. Unha boa maneira de compartir un pouco do voso tempo con eles 
é a lectura en familia, disfrutando xuntos dos libros, comentándoos, 
intercambiando opinións,.. en definitiva, contaxiándolles o desexo de ler e 
aprender cousas novas. 

 
Sexamos cómplices, familia e profesorado,  e transmitamos aos nosos 

nenos e nenas a MAXIA DA LECTURA.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÉRCORES 23,  DÍA DO LIBRO 

 
O 23 de abril de 1616, aínda que segundo distintos calendarios, morreron 

dous dos escritores máis importantes da Literatura Universal: Miguel de 
Cervantes e William Shakespeare. 

 
En lembranza do falecemento de Cervantes, en España comezouse a 

celebrar esa data  xa a partir de 1926. En 1995 a UNESCO decidiu proclamar o 
23 de abril como Día Internacional do Libro, destacando así a importancia 
histórica do libro como o medio de difusión máis importante e como ferramenta 
esencial de enriquecemento cultural.  

 
Na Biblioteca Escolar de Rebordáns queremos festexar esta data cunha 

serie de actividades de interrelación entre os diversos cursos que nos permitan  
disfrutar a  todos e todas  xuntos. 

 
Un mural colaborativo titulado “Un Libro, un Amigo” daranos, a partir de 

hoxe, a benvida á Biblioteca. Nel todo o alumnado, e tamén o profesorado, 
quixemos expresar a nosa idea sobre o que é para nós un libro. Ao Equipo de 
Biblioteca  gustaríalle moito  que as familias tamén se sumasen á idea e se 
animasen a engadir a súa propia opinión. Se alguén se decide, non dubidedes 
en solicitarnos información. 

 
Á nosa mascota Tepo encantaríalle ver como imos completando ese mural 

con algunhas fotografías nas que aparezamos lendo sós ou en compañía. Se 
contades con algunha  agradeceriamosvos que no la fixerades chegar.. 

 
Ao longo de toda a semana disfrutaremos cada día dunha sesión de 

contacontos coa participación voluntaria de diversos nenos e nenas dos 
distintos cursos. 

 
Ademais, o mércores  23 o alumnado de Educación Infantil e 1º Ciclo de 

Primaria  gozarán dunha sesión de cine coa proxección dunha versión 
modernista e innovadora do clásico Pinocho. 

 
Por último anunciarvos que TEPO, a nosa mascota, ten preparada unha 

“mochila viaxeira” con moitas sorpresas que o alumnado de 6º comezará a 
facer circular polas súas casas a partir do próximo mércores 23, Día do Libro. 

 
Disfrutade da semana! 
 
 



 
 DESCUBRE O QUE CHE OFRECE A  BIBLIOTECA 
 
A Biblioteca escolar de Rebordáns conta cun fondo de aproximadamente 

5000 exemplares de libre acceso e con facilidades de empréstito tanto para o 
alumnado como para as súas familias. 

 
Este fondo componse fundamentalmente de libros perfectamente 

organizados e clasificados segundo as idades do alumnado ou as necesidades 
informativas; pero tamén contamos con vídeos, DVDs, CDs de música, revistas, 
cómics, xogos de mesa,… 

 
Os recursos informáticos tamén teñen cabida na nosa Biblioteca e tres 

ordenadores con acceso a internet están sempre á vosa disposición. 
 
Ademais, a Biblioteca conta cun sistema de catalogación informatizado, 

polo que podedes consultar o nosos fondos bibliográficos  na rede dende a 
vosa propia casa entrando na páxina 

 
www.opacmeiga.rbgalicia.org 
 
Próximamente tentaremos por en marcha un servizo de autoempréstito 

para as familias que se acheguen ao noso centro en horario extraescolar. No 
momento en que entre en funcionamento farémosvolo saber puntualmente para 
que poidades beneficiarvos do mesmo. 

 
Lembrámosvos agora as actividades previstas para a Semana do Libro. 

Disfrutade e non deixedes de facernos suxerencias. 
 

         DÍA     HORA                 ACTIVIDADE 
    LUNS 21      11.45 CONTACONTOS E.INFANTIL E 6º 
 MARTES 22      11.45 CONTACONTOS 4º E 5º 
MÉRCORES 23      12.30 CINE: Pinocho 3000 
   XOVES 24      11.45 CONTACONTOS 2º e 3º 
  VENRES 25       14 CONTACONTOS 1º e profe Luís 
 

Por último recordade que este boletín tamén o podedes consultar na páxina 
web do colexio no seguinte enderezo 

 
http://centros.edu.xunta.es/ceipderebordans 
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O RECUNCHO DE TEPO 
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