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BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS

CONTACONTOS AQUÍ E ACOLÁ

Chegou o Nadal e, desde a nosa 

biblioteca, preparamos unha activi-

dade para achegar aos máis peque-

nos e pequenas o marabilloso mun-

do dos libros. Adaptamos ao galego 

o conto Dear Santa   de Rod   

Campbell e Karina e Xiao de 6º de 

EP levárona de xira pola escolas In-

fantís Agra do Orzán e O Ventorrillo.

Estivemos tamén contando unha 

historia na Livraría Suévia: ¿Hay 

algo más aburrido que ser una 

princesa rosa?   de Raquel Díaz   

Reguera.

Cunha dramatización do conto de 

Anna Llenas, O monstro de cores, 

achegámonos á escola infantil ve-

ciña. Ao día seguinte, o alumnado 

maior dese centro visitou a nosa bi-

blio para que llo contásemos aquí. 

Continuará!

+ INFO: Galería ■

Temos tanto conto que mes-
mo o exportamos. Dentro do 
programa Bibliotecas Escola-

res Solidarias, visitamos dife-
rentes lugares onde interpre-
tamos fermosos contos.

https://www.raqueldiazreguera.com/libros-ilustrados-1/ya-en-las-librer%C3%ADas/princesa-rosa/
https://www.raqueldiazreguera.com/libros-ilustrados-1/ya-en-las-librer%C3%ADas/princesa-rosa/
http://bibliotkrc.blogspot.com/search/label/Bibliotecas%20Escolares%20Solidarias
https://www.panmacmillan.com/authors/rod-campbell/dear-santa/9781447261551
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/o-monstro-de-cores.html#.XJoM7aBKg2w
http://www.annallenas.com/ilustracion-editorial/o-monstro-de-cores.html#.XJoM7aBKg2w
https://www.raqueldiazreguera.com/libros-ilustrados-1/ya-en-las-librer%C3%ADas/princesa-rosa/
https://www.raqueldiazreguera.com/libros-ilustrados-1/ya-en-las-librer%C3%ADas/princesa-rosa/
https://www.raqueldiazreguera.com/libros-ilustrados-1/ya-en-las-librer%C3%ADas/princesa-rosa/
http://www.librariasuevia.com/
https://www.panmacmillan.com/authors/rod-campbell/dear-santa/9781447261551
https://www.panmacmillan.com/authors/rod-campbell/dear-santa/9781447261551
http://bibliotkrc.blogspot.com/2019/03/contos-curtos-i.html
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EMISIÓN ESCOLAR
A RADIO NO NOSO COLEXIO

Radio Coruña Cadena Ser 
emitiu o seu programa mati-
nal Hoy por Hoy desde a bi-
blioteca do CEIP Raquel Ca-

macho. Outro día, unha re-
presentación do noso alum-
nado acudiu ás instalacións 
de CUAC FM.

Tivemos a fortuna de que Radio 

Coruña Cadena Ser retransmitise o 

seu programa desde a nosa bibliote-

ca. Puidemos contarlle a toda A 

Coruña unha pequena parte de todo

o que facemos no colexio: E-Dixgal, 

MUS-E, Voz Natura, Plan PROA... 

Unha mañá para lembrar.

Outro día de marzo, unha repre-

sentación do noso colexio acudiu 

aos estudos de radio CUAC FM. Fa-

lamos da celebración do Día da Mu-

ller na biblio na compaña de Andrea 

Jamardo, María Reimóndez, Eli Ríos

e Eva Agra. Tamén explicamos o 

funcionamento do noso club de lec-

tura Tusitalas.■

https://cuacfm.org/
https://cadenaser.com/emisora/radio_coruna/
https://cadenaser.com/emisora/radio_coruna/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/node/852
https://www.facebook.com/ceipraquelcamacho/posts/643487826085206
https://play.cadenaser.com/audio/1551363567_597509/
https://play.cadenaser.com/audio/1551363479_900042/
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50º ANIVERSARIO

COMEZA O NOSO CUMPRE
Algúns e algunhas xa o sabe-
des: neste 2019, o noso cole-
xio cumpre 50 anos de vida. 

E, non teñas dúbida, imos ce-
lebrar como se merece unha 
efeméride así.

Para festexalo, estamos a preparar

un feixe de actividades conmemora-

tivas que iremos pouco e pouco des-

velando.

O noso lema será: 50 anos 

Renovando eduCando e haberá 

unha gran festa, recompilación de 

imaxes históricas do colexio, etc. 

O primeiro que había que facer era

concederlle o premio e felicitar a 

gañadora do concurso de ideas para

a elaboración do logotipo oficial do 

aniversario. Por iso, a nosa directora

entregoulle o seu merecido agasallo 

a Raquel Domínguez Senín, de 

5ºB, por ter creado un logo tan fer-

moso. Grande, Raquel. Parabéns! 

+ INFO: páxina web ■

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/50aniversario
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/50aniversario
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/50aniversario
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/50aniversario
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MOMENTO PARA A CONCENTRACIÓN E O RELAX

MANDALA DO ANIVERSARIO
Colle lapis de cores ou rotu-

ladores de punta fina, pon 
música tranquila e vai colore-

ando devagar esta fermosa 
mandala co logo do 50º ani-
versario. Shhhh...
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VEÑA, ATRÉVETE CON ESTES XOGOS

PASATEMPOS
No proxecto para Voz Natu-

ra, estamos a coñecer as ár-
bores. Por iso, as sopas de le-

tras teñen algo que ver con 
iso. A primeira é sinxela, 
pero trata de facer a outra!

SOPAS DE LETRAS

Atopa 12 froitas no barullo de letras.

ABRUÑO
AMEIXA
AMORA

AMORODO
CEREIXA

FIGO, UVA
LARANXA

MAZÁ, NOZ
PEXEGO
PLÁTANO

Os montes de aquí están cheos de árbores. Atopa 12 montes galegos.

ALOIA, BREAMO

CADRAMÓN

CUÍÑA, CUROTA

FARO, NEME

SURBIA, TREVINCA

XALO, XIABRE

XISTRAL

Nivel
SINXELO

Nivel
DIFÍCIL
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AS 7 DIFERENZAS

Aquí tes dúas imaxes do logo do aniversario. Busca o que é distinto!

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/50aniversario
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/50aniversario
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A primavera axuda a pasar 
máis tempo ao aire libre. 
Ademais de xogar, podemos 

aproveitar o momento para 
sentar nun banco do parque e
gozar dun libro. 

EDUCACIÓN INFANTIL

MARUXA de Eva Mejuto e Mafal-

da Milhões. Maruxa decide dar unha

lección ao seu marido e que valore o

traballo da casa.

+ INFO: Kalandraka Editora

1º E 2º DE E. PRIMARIA

DESPOIS DA CHUVIA de Miguel 

Cerro. Un diluvio asolaga o bosque 

e os habitantes buscarán refuxio.  O 

pequeno raposo ofrécese para bus-

car comida e auga. Crerano?

+ INFO: Kalandraka Editora

3º E 4º DE E. PRIMARIA

EL LIBRO NEGRO DE LOS CO-

LORES de Menena Cottin e Rosana

Faría. Queres tocar a cor sen vela? 

A ver se es quen!

+ INFO: Libros del Zorro Rojo

6º E 5º DE E. PRIMARIA

CÁMBIACHE O CONTO de Pinto 

e Chinto.  Unha peculiar versión dos

contos clásicos de autores como An-

dersen, Perrault ou os irmáns 

Grimm.

+ INFO: Edicións Xerais ■

QUE LER?
RECOMENDACIÓNS LECTORAS PARA AS VACACIÓNS

https://blog.xerais.gal/2016/novidade-cambiache-o-conto-de-pinto-chinto-versionar-os-contos-clasicos-cun-sorriso/
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/el-libro-negro-de-los-colores/
http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/despois-da-chuvia/
http://oqo.es/gl/produto/maruxa/
http://oqo.es/gl/produto/maruxa/
http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/despois-da-chuvia/
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/el-libro-negro-de-los-colores/
https://blog.xerais.gal/2016/novidade-cambiache-o-conto-de-pinto-chinto-versionar-os-contos-clasicos-cun-sorriso/

