
Biblioteca do IES de Quiroga 
   Este curso 2013-2014, a biblioteca do IES de Quiroga permanece 
aberta, en horario escolar, durante os dous recreos da mañá (de  
10:30 a 10:50 e de 12:30 a 12:50), e, en horario extraescolar, os  
mércores pola tarde, de 16:20 a 18:00. 
   Algunhas das actividades que promove ao longo do curso son: 

Club de lectura 
Para compartir lecturas, continúa funcionando este ano 
 no centro o Club de Lectura Libromanía. Conta cunha  
sección para rapaces/as e outra para adultos, aberto aos  
membros da comunidade escolar. O enderezo do seu blog é: 
http://libromaniaquiroga.blogspot.com.es/  

Hora de ler 
Para favorecer o hábito lector e animar ao alumnado a empregar 
un tempo de lectura diario, púxose en marcha esta iniciativa, que 
establece tres períodos semanais de 20 minutos destinados a ler no 
horario lectivo, para todos os grupos da ESO. 

Banco de libros 
En relación coa Hora de ler, creouse unha biblioteca de aula 
en cada curso da ESO. Alí están á disposición dos rapaces/as 

unha  serie de materiais de lectura  (libros, algunhas revistas, 
diccionarios). Unha parte desa dotación documental foi aportada  

pola biblioteca, e outra polo alumnado (cada rapaz/a trae un  
libro seu para compartilo durante o curso cos seus compañeiros/as) 

http://libromaniaquiroga.blogspot.com.es/


Últimas adquisicións 
2º Boletín informativo da Biblioteca do IES de Quiroga, curso 2013-2014 

Onde a palabra e a imaxe crean grandes historias 

MAFALDA: 
50 anos de humor  

intelixente 

O PORTO 



Novas seccións na biblioteca do IES de Quiroga 

Cando a imaxe se uniu á palabra 
Cómic, novela gráfica, banda deseñada 

Documentación para os proxectos 
Donas de si, Sustentabilidade e consumo, Proxecto terra 

Materiais para as familias 
Educación, ensinanza, tempo de lecer 
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Pequenas grandes 
lecturas 

Personaxes históricos 
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