
Os libros recomendados deste mes

El niño con el pijama de rayas de John Boyne.

    Un relato excepcional, escrito 
coa  inxenuidade  dun  neno 
cunha linguaxe sinxela e fluída, 
que  contrasta  coa  crecente 
intensidade dos feitos narrados.
 Esta  historia  conmovedora 
constitúe un documento que
incita  á  reflexión sobre un dos 

acontecementos  de  maior  impacto  na historia 
da humanidade.

Hoyos de Louis Sachar.

   Este  relato  é  unha  verdadeira 
lección de vida pola súa mensaxe 
vital  e  optimista  para  afrontar  a 
vida  con  valentía.  É  idóneo  para 
calquera  adolescente  que  se  sinta 
vulnerable  ante  as  circunstancias 
adversas.

Resistencia de Rosa Aneiros

     Unha historia apaixoante que 
narra  a  resistencia  dun pobo e 
dos  personaxes  protagonistas 
ante  unhas  circunstancias 
sociopolíticas adversas.

¡Engánchate á lectura!
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TEMPO DE   L  E  c  e  R
Lectura, ledicia, liberación, lección... 
Entretemento, emoción, ensoñación, 
     esperanza, engaiolamento...

coñecemento, cultura, curiosidade, criterio,
    civilización, conforto, consulta...

entendemento, encontro, empatía, enganche, 
    enlace, entrega, estudo... 

Reflexión, recreo, refuxio, recollemento, 
      rescate...

 “O bibliotecario” (Giuseppe Arcimboldo)



Invitación á lectura en familia

  “Leamos xuntos, Leamos xuntas”

  A mellor maneira de fomentar a lectura é 

predicando  co  exemplo.  É  importante 

compartir  as  lecturas  cos  nosos  fillos  e 

fillas, como un medio máis para achegarnos 

ao  seu  mundo  e  crear  unha  vía  para 

favorecer e enriquecer a conversación con 

intercambio  de  opinións  e  valoración  dos 

libros.

  Non debemos achegalos aos libros como 

unha  obriga,  senón como unha actividade 

de ocio que se pode combinar con calquera 

outra sen ter que renunciar a ningunha.

   Non é necesario que lean o mesmo que 

nós, porque non teñen os mesmos intereses 

nin os mesmos gustos; pero é conveniente 

que  nós  coñezamos  o  que  len,  que 

amosemos interese e comentemos con eles 

as lecturas.

Páxinas web de interese
centros.edu.xunta.es/iesmanuelgarciabarros/ 

www.epdlg.com (el poder de la palabra)

www.lerenfamilia.com

www.mil-libros.com

www.sol-e.com

www.solohijos.com

          BLOG “Pasando Páxinas”

Presentámosvos o blog da  nosa  biblioteca 

“Pasando Páxinas” que podedes visitar en: 

www.pasandopaxinas.blogspot.com 

Servizo de préstamo e horario da 

biblioteca

(Extensible ás familias)

 Pódense levar en préstamo libros e revistas -agás o  

 último número-.

 Para  poder  levar  libros  e  revistas  para  a  casa  é 

necesario darllos ao profesor ou profesora de garda 

para  que rexistre  o  préstamo.  Cando se  devolvan 

tamén se lles deben dar ao profesor ou profesora 

que nese momento se ocupe da biblioteca. 

 É obrigatorio  presentar  o  carné   da  biblioteca. 

Pódese solicitar na nosa biblioteca.

  Pódense  ter  os  libros  un  máximo  de  15  días. 

Pasado este tempo hai que devolvelos ou renovar o 

préstamo por outros 15 días.

 Pódense ter en préstamo tres libros, pero hai que 

pensar nos demais e, non levar os libros ata que se 

poidan ler. 

 Se  se  incumpren  reiteradamente  os  prazos  de 

devolución,  perderase  o  dereito  a  levar  libros  en 

préstamo durante algún tempo.

 O  deterioro  ou  perda  de  libros  suporá  a  súa 

reposición ou abono en metálico.

Horario: De luns a venres, en horario lectivo (8,45 

a 13,35).

http://www.epdlg.com/
http://www.pasandopaxinas.blogspot.com/
http://www.solohijos.com/
http://www.sol-e.com/
http://www.mil-libros.com/
http://www.lerenfamilia.com/
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