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Unha razón máis para ler!Unha razón máis para ler!  

Actividades conmemorativas da Biblioteca do IES Lamas de Castelo 

25-29 Abril 2016
Durante toda a semana haberá proxeccións no tempo dos recreos no hall (diante do

ximnasio) e na nosa biblioteca, ademáis de exposicións no corredor do centro. 

Coma sempre, ti es imprescindible. Achégate a velas!

Leyendo un libro. Ilustración de Marshall, Henrietta Elizabeth (1908) Stories of Beowulf, T.C. & E.C. Jack. 
Imaxe de dominio público https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11001829 

... E ti, para que les? 

 Eu  leo para desconectarme do traballo diario,
 eu, para saber máis, 
 para divertirme!, 
 eu, para medrar, 
 eu leo para facer amigos, 
 e eu, para estar á última!, 
 leo porque me dá a ghana, 
 pois eu, leo porque quero e me gusta... e punto!! 
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Actividades conmemorativas da Biblioteca no Día do Libro

Recreos do IES Lamas de Castelo

1. Convocatorias

«Photo-call de lecturas»
Outra cousa que tamén temos todos nós, de seguro, é  algunha lectura que nos emociona 

especialmente, aquela que recordamos con cariño ou nos gusta tanto que a repetimos de cando 
en vez… o noso libro favorito! Por que non ensinalas?  Compartídeas con nós na biblioteca!

Na Biblioteca temos instalado un pequeno “photo-call” do Día do Libro. Trátase de traer da casa o 
voso libro que tanto vos gusta e facervos unha foto con el. En caso de que saibades que 
dispoñemos dese mesmo título nos nosos fondos de Biblioteca, tamén podedes collelo un 
momento para facer a foto.  Se queredes participar, pasade nos recreos pola Biblioteca, e algunha 
das bibliotecarias vos tiraremos a foto. Coa colaboración do Dpto. de EPeV.

Recordádeo e vinde nos recreos facer a foto da vosa lectura! Con todas elas, iremos elaborando 
unha presentación de diapositivas que tamén proxectaremos no hall de diante do ximnasio. 

Agradecemos a vosa colaboración!

«…E ti, que Quijote tes?»
Na nosa Biblioteca Escolar, temos varias edicións diferentes do Quixote, a xenial obra de 
Cervantes: en castelán, en galego, orixinais ou adaptadas a banda deseñada. 

De seguro, ou case, todos nós temos algunha edición desta obra imprescindible das letras 
hispánicas… Por que non ensinalas tamén? Gustaríanos coñecelas e facer unha exposición cos 
libros presentes que nos emprestedes (cada un coa súa correspondente cartela identificativa); ou 
polo menos, facerlles unha foto no noso “photo-call” do Día do Libro, para elaborar posteriormente 
unha presentación de diapositivas coas fotos. 

Se queredes participar, dirixídevos (coas vosas edicións) ás bibliotecarias. 

Agradecemos a vosa colaboración!

2. Luns

«Os libros son para valentes, de Pedro Feijoo»
 Emisión a través da Radio escolar da lectura feita polo alumnado de 1º ESO do texto do 

escritor galego Pedro Feijoo dedicado ao Dia do Libro, cedido para a ocasión á Asesoría de 
Bibliotecas Escolares. Organiza: Biblioteca Escolar, Dpto. Lingua Francesa /Investigación e 
Tratamento da Información e Oratoria. Coa colaboración de Radio Areal 7.

 Exposición de materiais dos escritores homenaxeados e adaptacións das súas obras na 
grella de novidades da Biblioteca. 
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Actividades conmemorativas da Biblioteca no Día do Libro

Recreos do IES Lamas de Castelo

3. Martes

«Unha historia da Literatura Galega en imaxes»
 Proxección no hall diante do ximnasio da presentación de diapositivas, realizada por 

alumnado de 2º ESO. Organiza: Dpto. de Lingua Galega.

 Exposición de libros do fondo de literatura galega na grella de novidades da Biblioteca. 

 Exposicións das diferentes edicións cedidas do Quijote na Biblioteca (durante toda a 
semana).

4. Mércores

«Lectura cervantina»
 Lectura pública de fragmentos do Quixote, por alumnado de 3º ESO. Organiza: Dpto. de 

Lingua Castelá.

 Exposición de materiais dos escritores homenaxeados e adaptacións das súas obras no hall 
de entrada. 

 Exposición de novelas de ficción e as súas adaptacións en películas na grella de novidades 
da Biblioteca. 

5. Xoves

«Literatura en feminino»
 Proxección no hall diante do ximnasio da presentación de diapositivas, realizada por 

alumnado de 1ºESO e 4ºPDC. Organiza: Dpto. de Lingua Francesa.

 Exposición de fondos de material literario de autoras femininas e adaptacións audiovisuais 
na grella de novidades da Biblioteca. 

6. Venres

«Os grandes da Literatura Francesa»
 Proxección no hall diante do ximnasio da presentación de diapositivas, realizada por 

alumnado de 2º e 3º ESO. Organiza: Dpto. de Lingua Francesa.

 Exposición de lecturas en francés, novelas e películas francesas na grella de novidades da 
Biblioteca. 

«Exposición fotográfica da nosa semana»
 Proxección no hall diante do ximnasio da presentación de diapositivas coas fotos das 

lecturas tomadas durante a semana no “photo-call” do Día do Libro. Organiza: Biblioteca; 
colabora: Dpto. de EPeV.
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7. Agradecementos

Dende a Biblioteca Escolar, queremos agradecer a todos aqueles departamentos que
participastes e vos implicastes na celebración desta primeira “Semana do Libro” coas
vosas actividades. Todas elas son moi importantes para nós, e grazas a elas, a 
celebración do Día do Libro é posible!

O noso recoñecemento e agradecemento a todos os participantes nas nosas 
convocatorias, alumnado, profesorado e outro persoal do centro. Sen vós, isto non 
ten sentido!

Como nos recordan dende a UNESCO, na súa páxina do Día Mundial del Libro y del Derecho de 
Autor 2016,

“Un libro é un vínculo entre o pasado e o futuro. É unha ponte entre xeracións e entre culturas. É 
unha forza para crear e compartir a sabiduría e o coñecemento”.

[…]

William Shakespeare morreu o 23 de abril de 1616, solo un día despois que Cervantes. Neste día, 
fago un chamamento a todos os asociados da UNESCO para compartir esta mensaxe: os libros 
teñen o poder de contrarrestar o que Shakespeare chamou “a maldición común do xénero humano,
a necedade e a ignorancia”.

Mensaxe de Irina Bokova, Directora Xeral da UNESCO con ocasión do Día Mundial do Libro e do Dereito de Autor

http://www.unesco.org/new/es/wbcd/   

Como remate, deixámosvos aquí copia do texto agasallado por Pedro Feijoo á Asesoría de 
Bibliotecas Escolares, https://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/    

23 de abril, Día Internacional do Libro. Biblioteca do IES Lamas de Castelo

https://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/
http://www.unesco.org/new/es/wbcd/

