
A NOSA 

BIBLIOTECA
A biblioteca  é o lugar donde  lemos,, 
escribimos, coñecemos escritores, 
poetas, investigamos , 
informámonos……

Escoitamos historias, creámolas e 
contámolas, soñamos, viaxamos a 
través dos libros…..

Na biblioteca tamén xogamos, falamos, 
creamos  programas de radio…

Está presente no traballo diario 
individual ou de equipo,  nas 
celebracións,  nas  festas…

Dende a biblioteca abrimos a fiestra ao 
mundo 



PRMEIRO COÑECEMOS COMO SE 

ORGANIZA E COLOCÁMOLA





Que atopamos na biblioteca?

• A biblioteca organízase en recunchos. En cada un atopamos un montón de 
información que nos axudan a medrar.

• Recuno de xestión: Aquí rexístranse todos os fondos libros e material 
multimedia. Isa tarefa tócalle a os profes. Tamén se crean os carnets e se 
rexistran os préstamos.

• Recunchos  de libros para ler. Contamos con catro:  que iremos vendo de 
un en un.

• Recuncho de informática e laboratorio de radio

• Recuncho de consulta e información

• Espazo fedelleiro

• As nosas creacións

• Recuncho de cómic

• Recuncho do xogo.



1. Os libros están organizados por
materias

2. A cada materia correspóndelle un
número. Nós usamos a CDU

3. Os libros de cada materia
organízanse alfabeticamente. Na
primeira fila as tres primeiras letras
do apelido do autor, escritas en
maiúsculas.

4. Na segunda fila as tres primeiras
letras do título do libro. Non se
poñen artigos, nin preposicións…

5. Por último, a cor da etiqueta vainos
contar en que recuncho debe estar
colocado.

Esta etiqueta cóntanos:

82-N-G

CAS

lag

LITERATURA
Nº da CDU: 82
N: narrativa
G: galego

Apelido da autora
CASALDERREY

Título: A lagoa das 
nenas mudas

Como atopar os libros?



A cor amarela indícanos

O recuncho de lectores

Expertos: 5º e 6º

82-N-P

CAS

lag

A COR DAS ETIQUETAS

82-N-G

CAS

lag

82-N-C

CAS

lag

A cor verde indícanos o
recuncho de  lectores 
Autónomos: 3º e 4º

A cor vermella indícanos 
O recuncho de  primeiros
lectoes: 1º e 2º

En cada recuncho hai dúas seccións castelán e galego
En cada sección temos Narrativa, poesía ou teatro.



RECUNCHO DE PRIMEIRO E SEGUNDO

• o recuncho de infantil e e 1º e 2º. Os texuelos dos libros deste recuncho son 
de cor vermello. Son libros moi fermosos que nos gusta ler a todos donde o 
texto se conxuga con fermosas imaxes: coñecemos os de Kalandraca, OQO 
editora, Bahia Edicións, Everest…..

• Aquí  comezamos a ler e voltamos cada pouco. Moitos destes contos  non 
teñen idade. Ademáis cando eliximos contos para contar sempre acudimos a 
este recuncho.

• Conta con dúas sección igual que os demáis. O recuncho de castelán e o de 
Galego.

• Este curso incorporamos en cada sección as materias de narrativa, poesía e 
teatro.

• Na sección de castelán destacamos os contos tradicionais, contos de 
emocións e as fábulas que gustan  sempre.



RECUNCHO DE 3º E 4º, galego
Os libros deste recuncho levan o texuelo de cor verde.

Aquí tamén temos dúas seccións:

O recuncho de galego. Atopamos alugunhas coleccións de varios 
libros para  ler todos xuntos nos clubs de lectura como :

O mundo ao revés

O elefante dunha sóa orella

Xela volveuse vampira 

Nera, a Ferreira, fantasmas no corredor…

Outra colección interesante que gusta moito é a de Kika superbruxa.

Na sección de castelán atopamos as aventuras dos trotamúsicos que 
nos gustan moito e  coleccións como Gerónimo Stilton, ou o Diario de 
Greg ou de NIKI.

Este curso incorporamos as materias de narrativa, poesía ou teatro.



RECUNCHO DE 5º E 6º
Os texuelos deste recuncho teñen a cor amarela.  Contamos coas 
seccións de galego e castelán.

En algúns contamos con varios exemplares para ler no club de lectura . 
Son libros que  case  sempre nos conquistan…e cos que acabamos  
creando os recunchos dos escritores.

No recuncho de Galego contamos con libros de autores  que 
desexamos coñecer como Fina casalderrey , Ledicia Costas,  Agustin 
Fernández Paz,  ou poetas como Antonio García Teijeiro…..

No recuncho de Castelán tamén contamos con  varios exemplares de  
libros como nace un campión , ou libros de Elvira Lindo, Harry Potter…

Tamén creamos  o recuncho de poesía e teatro.



O RECUNCHO DA INFORMACIÓN
• Hai un recuncho de información infantil donde atopamos enciclopedias 

e materiais de consulta de diversas materias: Os animais, o corpo 
humano, espazos naturais, a terra, historia…

• Aquí tamén están todos os libros que fomos utilizando para os nosos 
traballos: e que foron formando os recunchos informativos dos 
proxectos de traballo de cada curso :o horto, os alimentos: a volta ao 
mundo….

• Algúns libros  de consulta son moi especiais, intentan que nos 
acheguemos  a eles…

• Outro recuncho enfrente aglutina as enciclopedias e materiais de 
consulta para adultos. Tamén son diversas as temáticas e materias.

• Clasificamos estas materias atendendo á CDU.



O recuncho de informática e da 
radio

• A través dos ordenadores, dous de mesa e un 
portátil accedemos a información que se atopa na 
rede: bibliotecas virtuais, páxinas, blogs….

• A radio chegou ao noso cole o curso 2017-18 e foi 
unha revolución. Puxémoslle de nome Radio 
Guímaro. Aprendemos a manexar a parte técnica co 
que tamén sabemos que hai que ser moi 
responsables.

• Os programas de radio son moi variados: contamos 
contos, entrevistamos,  creamos algún documental 
como as nosas pioneiras,  investigamos sobre o noso 
concello para contarllo  aos compañeiros de Sober…

• Pero para ter que contarvos  investigamos, 
resumimos,  lemos,  elaboramos a escaleta e 



O recuncho dos escritores
• Aquí seleccionamos os escritores que nos 

cautivan coas súas historias e relatos  ou poesías: 
Fina Casalderrey, Agustín Fernández Paz, Neira 
Vilas….

• Tamén atopamos os escritores aos que se lle 
adicou as Letras Galegas: Carlos Casares, Manuel 
María, Mª Victoria Moreno….

• Un recuncho especial que acabamos de iniciar e 
irá medrando ao longo do curso será o dos poetas  
pois o lema deste ano das bibliotecas  como 
vedes no cartaz primeiro é poéticas diversas….

• Outro recuncho que está pegado é o do cómic.

• Este curso crearemos o recuncho de Carballo 
Calero ao que se lle adican o Día das Letras 



Na biblioteca tamén temos…



AS NOSAS CREACIÓNS E 

• Marcan historia as revistas escolares que este 
ano toca o número 35. A portada contén un 
refrán dun bisavó de nenos  do cole recollido 
pola súa nai sendo alumna.

• Os contos de Lemos Le. Este curso sairá o De Inés 
Fernández, unha abadesa do convento de Eiré, 
Pantón que viviu no Século XIV-XV

• Os traballos de Voz Natura.

• Os contos, o último que creamos foi: O noso 
principiño.



saíron para que os coñezades.





O ESPAZO FEDELLEIRO

• O espazo fedelleiro e os escornabots. Comezaba a camiñar no curso 2017-18 
con catro escornabots.   O ano pasado entramos a formar parte do proxecto 
biblioteca creativa, e agora xa temos  8 escornabots cos que levamos xogado 
ben, con materiais e xogos que crean os profes.

• Este, é o segundo ano que formamos parte do proxecto  e despois de recibir 
formación  os profes, por certo o venres Paula de escornabots e Dori da 
Radio  darannos  cartos para mercar a impresora 3D, polo que a aventura  
no cole  está servida.

• Así medrará o espazo fedelleiro. Os escornabots son pequenos robots aos 
que lle temos que dar ordes para que se despracen por un taboleiro. Nel 
sempre temos retos: probas ou preguntas para superar que soen ter que ver 
co tema que estamos dando.

• Cada vez que nos propoñen  xogar  co. escarnabot  estamos encantados!



AS NORMAS DA BIBLIOTECA



As nosas recomendacións para 

disfrutar do mundo da lectura



A biblioteca é un espazo máxico no que traballamos a

diario: lemos, investigamos, coñecemos mundo,

mantémola en orde…

Se queres soñar, viaxar, disfrutar….

Non o dubides.

ACHEGATE A NOSA BIBLIOTECA!


