
                                                                                      

 

 

 

                          

 

 

 

  

Saúdos lectores! 

Dende o equipo de biblioteca Escolar do CEIP da Pobra do Brollón, dámosvos a 
benvida, un ano máis, ao enriquecedor mundo da… 

MOCHILA VIAXEIRA! 

Trátase dunha actividade, que tomando o mundo dos libros convértese nunha 
experiencia compartida de lectura en familia. 

Reforzamos o vínculo entre familia e escola, no labor común da formación dos  
nosos lectores/as. Por tanto fomentamos o hábito lector e conseguimos un nexo 
interxeneracional: estréitanse lazos afectivos e intereses común entre fillos, país, 
avós… 

Pero….por que a mochila viaxeira? 

A lectura ensínanos que todos temos cabida, ensínanos a entusiasmarnos, aprender. 
Desenvolve a convivencia democrática, a liberdade de pensamento. 

É una ferramenta básica para o desenvolvemento da personalidade e a creatividade. 
Os libros permítennos chegar lexos. Necesitamos ler par coñecer o mundo…. 

Permítennos tamén fortalecer outras destrezas e competencias: escribir, contar, 
escoitar… Como ben sabedes ler é una experiencia única e irrepetible. 

A lectura infórmanos, edúcanos, crea en nós hábitos de reflexión, de análise, de 
concentración… nútrenos, transfórmanos. 

Ler mellora as relación humanas, permítenos expoñer o noso pensamento, amplía 
os horizontes, desperta afeccións e intereses, a nosa sensibilidade.  Lembrade que a 
lectura é un gran instrumento que ten o cerebro  para progresar. 

 

Lede con intensidade, despacio, vivindo a vida das palabras. Cando cada palabra cobra 
vida, a imaxinación bota a voar. 

Toda lectura vai deixar pegada en nós. Quizais non haxa nada que enriqueza a mente 
como una lectura do noso agrado.  

A mochila seguirá a estar con cada familia 3 semanas…para que a disfrutedes e 
viaxedes con ela… 

Adxuntamos a relación de material que entre tod@s debemos coidar.  

Tedes a posibilidade de dar vida a cada unha destas páxinas en branco, de escribir a 
vosa historia…. 

Vivide, soñade, sede libres, expresádevos, reflexionade…e compártideo a través deste 
caderno que nos enriquecerá e unirá a tod@s. 

Contádenos as vosas vivencias, que libros vos gustaron mais, que supuxo para vós esta 
actividade… 

Agardamos tod@s moi expectantes o que escribades, os vosos debuxos, fotos, 
colaxes…en fin as vosas creacións! 

Como premio obteremos o noso libro viaxeiro, que  nos fará medrar xuntos. 

A historia está a piques de comezar: 

3, 2, 1…! 

É o teu momento, ADIANTE!  

 

 

 

 


