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Esta é a nosa Biblioteca Escolar
Benvidos !



  

Outubro : Mergullámonos na 
biblioteca!

Con esta actividade, levada a cabo en 
horas de titoría, facilitamos que o alumnado 
coñeza e recorde o uso da biblioteca. 

As preguntas, diferentes segundo os 
grupos e niveis poden ser respondidas a 
nivel individual ou en grupo. Normalmente, 
os cuestionarios individuais soen aplicarse 
aos niveis máis altos (3º-4ºESO).

Todas as preguntas implican a busca por 
todos os andeis das bibliotecas e o manexo 
de libros en concreto. 

Temos unha versión do cuestionario 
centrada no uso da páxina web da nosa 
biblioteca na rede Opac-Meiga.



  

Outubro : Mes das bibliotecas 
escolares

Biblioteca Escolar, territorio das Artes. Aproveitamos para promocionar material 
relacionado co tema. Da selección encargouse o alumnado de ITI de 1º.



  

Novembro de medo
Coa chegada do Samaín e novembro, o medo campa a gusto polas nosas grellas, 
paneis de novidades, exposicións… Aproveitamos para incentivar ao alumnado na 
realización de recomendacións, traballos, etc. que formarán parte das nosas 
exposicións temporais.



  

Novembro de medo
Imaxe ilustrativa dun traballo fotográfico 
realizado arredor dun tema por unha 
alumna de ITI de 1ºA. Esta alumna quixo 
contribuir así ás nosas exposicións sobre o 
Novembro de medo !.



  

25 novembro 
Unímonos á marea laranxa!

A miúdo hai actividades relacionadas co 25 
de novembro por parte do Dpto. 
Orientación. Este curso, tratouse dun 
obradoiro de rap. 

Pola nosa parte, dende o curso 2014-15 
decidimos facernos eco desta iniciativa da 
ONU, facendo selección de materiais 
«alaranxados » nas súas portadas, tinxindo 
a grella de novidades ou algunha mesa 
desa cor...

Tamén se buscan materiais de consulta e 
monográficos relativos á violencia contra a 
muller e a igualdade. 

Neste curso fixéronse traballos sobre o 
tema en ITI e Valores Éticos. 



  

25 novembro 
Unímonos á marea laranxa!

Exposicións de carteis nas paredes do corredor anexo á Biblioteca tamén son 
parte do movemento.



  

25 novembro 
Unímonos á marea laranxa!

Este ano convocamos vía « boca a orella », a través da páxina web e de carteis 
por todo o centro a que os membros da comunidade viñeran vestidos de, ou con 
algunha prenda desa cor...



  

25 novembro 
Unímonos á marea laranxa!

Aos que se animaron a vir « alaranxados », 
convidóuselles a chopos de zume de laranxa. En fotos :



  

25 novembro 
Unímonos á marea laranxa!

Na titoría de 1ºB con EpeV organizaron nesas datas un traballo sobre un 
medicamento sen contraindicacións : a Igualdina. Viñeron posar para nós na 
Biblioteca. 



  

Decembro 
Día dos Dereitos humanos

Selección de materiais relacionados. 



  

Decembro 
Catalogación de materiais de departamentos
Sacanse diversos materiais dalgúns departamentos (XeH, LC, Relixión) que 

permiten á súa catalogación. Aqueles que nos parecen axeitados para o uso 
polo alumnado e non temos copia, quedan na Biblioteca. O resto devólvese ou 
incluso se propón para expurgo. 



  

Xaneiro - Febreiro 
I Concurso de adiviñas na Biblioteca
Exemplos de adiviñas. 



  

Xaneiro - Febreiro 
I Concurso de adiviñas na Biblioteca
Exemplos de adiviñas. 



  

Xaneiro - Febreiro 
I Concurso de adiviñas na Biblioteca
Selección de materiais para os premios e elaboración dos paquetes. 



  

Xaneiro - Febreiro 
I Concurso de adiviñas na Biblioteca
Previo á entrega de premios, con todos os paquetes personalizados. 



  

Xaneiro - Febreiro 
I Concurso de adiviñas na Biblioteca
Entrega dos premios. 



  

Xaneiro - Febreiro 
I Concurso de adiviñas na Biblioteca
Entrega dos premios. 



  

Febreiro 
Día dos namorados

Non quixemos deixar pasar esta celebración para sacar á grella o material de 
corte romántico, moi demandado entre a rapazada. 



  

Febreiro 
Día da Poesía

Selección de materiais relacionados. 



  

Febreiro 
Día da Poesía : recital

Velaquí algunhas fotos. 



  

Febreiro 
Día da Poesía : recital



  

Febreiro 
Día da Poesía : recital



  

Febreiro 
Día da Poesía : recital



  

Febreiro 
Día da Poesía : recital



  

8 Marzo 
Charla de M. Núñez Singala

 Grazas á colaboración dos equipos de EDLG do centro e do Concello de Carnota, 
puidemos aprender sobre os usos da lingua deste escritor galego. Aproveitamos 
para pedirlle que nos firmara un exemplar dun título seu, e nos dedicara unha frase. 



  

Marzo 
Protagonista : a muller !

 Selección de materiais relacionados. 



  

Marzo 
Protagonista : a muller !

 Exposición na biblioteca. 



  

Marzo 
Protagonista : a muller !



  

Marzo 
Protagonista : a muller !



  

Abril 
Poissons d’avril

 O « poisson d’avril » é unha celebración propia, pero non exclusiva, de Francia e dos países 
francófonos : o 1 de abril gástanse bromas inocentes, divertidas ou absurdas (mellor as tres 
cousas xuntas!!). Hai varias teorías sobre a súa orixe, pero en todo caso, o que está claro, e que 
vén dende antigo. Nas clases de francés, e falando sobre o tema, o alumnado de 1º animouse a 
fabricar os seus « poissons d’avril » de papel. Esta é a exposición dos seus peixes... e materiais 

relacionados cos peixes e co humor. 



  

Abril 
Día do Libro: actividades de animación

Animación nos recreos : Flashmob « lendo ». O alumnado de ITI ideou esta 
actividade. Acabaron implicados case todos os de 1ºB e algúns compañeiros de 
1ºA. De repente, aparecemos todos a ler libros no vestíbulo de entrada. Ao cabo 
duns minutos, desaparecemos, e como se nada ! Recreo do mércores, 26/04/17



  

Abril 
Día do Libro: actividades de animación

Lectura pública do capítulo II do Quijote, en castelán. Ideouse esta actividade 
entre a profesora de LC e a coordinadora da biblioteca. O alumnado de 3ºESO 
entrou, sen previo aviso, e ocupou o fondo da Biblioteca. Empezaron a ler entre 
todos o capítulo, para sorpresa de quen estaba alí nese momento. Recreo do venres, 
28/04/17



  

Abril 
Día do Libro: actividades de animación

Lectura pública do capítulo II do Quijote, en castelán. Recreo do venres, 28/04/17



  

Abril 
Día do Libro: actividades de animación

Lectura pública do capítulo II do Quijote, en castelán. Recreo do venres, 28/04/17



  

Abril 
Holanda : Ámsterdam

 Sacamos fóra da biblioteca esta exposición de material relacionado co tema, a 
petición do coordinador de AAEE, para compartir espazo coa proxección da 
reportaxe fotográfica da viaxe do alumnado de 4ESO. 



  

Abril 
As nosas lecturas favoritas

 Sacamos esta exposición feita fai anos, pero que facía tempo que non se vía 
para contribuír coa homenaxe ao libro, e á lectura. 



  

Maio : Xornadas Culturais 
Charla sobre BD na Biblioteca

 O dono da Libraría Kómic de Santiago de Compostela, a primeira especializada 
neste campo, fíxonos unha panorámica do mundo da banda deseñada. 
Aproveitamos para promover e renovar este tipo de fondos.



  

Maio : Xornadas Culturais 
Charla sobre BD na Biblioteca



  

Maio : Xornadas Culturais 
Obradoiro : animación á lectura

 A propietaria da Libraría Aenea de Santiago de Compostela veunos falar de libros 
e oficios implicados na edición. Tamén contounos todas as marabillas que pode 
haber tras dunha portada. 



  

Maio : Xornadas Culturais 
Obradoiro : animación á lectura

Aproveitamos para promover que o alumnado fixera a selección dos libros máis 
interesantes para incorporalos aos nosos fondos.



  

Maio : Xornadas Culturais 
Obradoiro : animación á lectura

Aproveitamos para promover que o alumnado fixera a selección dos libros máis 
interesantes para incorporalos aos nosos fondos.



  

Maio e Letras Galegas 
II Concurso de adiviñas na Biblioteca
 Visual das adiviñas, respostas e premios xa en paquetes. 



  

Maio e Letras Galegas 
II Concurso de adiviñas na Biblioteca
 Previo á entrega de premios, con algúns dos gañadores xa impacientes. 



  

 Entrega dos premios. Material escolar... e unha laranxa para cada un ! 

Maio e Letras Galegas 
II Concurso de adiviñas na Biblioteca



  

 Entrega dos premios. 

Maio e Letras Galegas 
II Concurso de adiviñas na Biblioteca



  

Isto foi todo polo de agora…
… o traballo continúa!

Biblioteca Escolar
IES Lamas de Castelo
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