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FEIRA DE LIBROS
UNHA NOVA VIDA

Áurea Novás Portas, 1ºESO-B

O sábado 15 de decembro celebramos a FEIRA DE 
LIBROS. Organizala supuxo bastante traballo no que 
foi fundamental o labor do alumnado de 1ºESO do 
Equipo da Biblioteca, ao que axudaron alumnos 
como Joel Rubio de 3ºESO. 

O principal obxectivo da actividade, ademais 
de colaborar e pasalo ben, era darlle unha nova 
vida aos nosos libros. Como dixo Pablo Chaves: 
“Preferimos 100 persoas que lean que 1000 libros na 
biblioteca”.

Ben é  verdade que a meteoroloxía non axudou 
demasiado, porque fi xo frío, choveu e tamén fi xo 
moito vento. Pero os participantes estabamos 
entusiasmados. Así que, vencendo as adversidades, 
o noso posto da FEIRA DE LIBROS estivo toda a mañá 
á disposición do público de Vilagarcía. 

Boa parte das persoas que se achegaron ata nós 
e levaron libros eran amigas, parentes, coñecidas. 
Unha curiosidade é que xusto a primeira clienta foi a 
miña nai. Pero tamén houbo persoas descoñecidas 
que se interesaron e colleron as obras que levamos 
á Feira. Todas elas nos felicitaron pola iniciativa. 
Foi interesante a experiencia de ter que orientalas 
segundo os seus gustos e preferencias. Case todas 
levaban libros para ler elas mesmas e para agasallar. 
Desta maneira contribúen a que a nosa actividade 
teña unha maior infl uencia.

Moitos alumnos e alumnas que participaron na Feira 
repartiron tarxetiñas polo centro para anunciar 
a nosa presenza e explicábanlle verbalmente ás 
persoas ás que lle daban a tarxeta en que consistía 
a actividade. 

Así que consideramos que acadamos os obxectivos 
que nos propuxemos: visibilizamos a Biblioteca 
e o instituto, o Equipo do alumnado fomos os 
protagonistas e démoslle unha nova vida a algúns 
dos nosos libros. Un éxito total!

Agora xa temos ganas de que chegue o bo tempo 
para repetir a experiencia!


