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Lectores e lectoras constantes
Como aconteceu nos dous cursos precedentes, dende a Biblioteca
quixemos recompensar os alumnos e alumnas que leron máis libros
durante o curso actual. Fixémoslles un pequeno detalle, animándoos a
que sigan no bonito camiño da lectura. Antía García Fernández (1º
ESO C), Laura González Lemos (3º ESO A), Jennifer Eirao Cobas (1º
ESO B), Laura López López (1º ESO A), Uxía García Fernández (1º
ESO C), Cristina Shan (3º ESO B), Tomás Cumbraos Díaz (2º ESO C),
Patricia Rodríguez Díaz (3º ESO B, Janeth Rodríguez Alonso (1º ESO
A), Ryann Santos Fernandes da Silva (3º ESO A e Florian Vázquez
Hermam (1º ESO C) foron os galardoados. Parabéns a todos eles e
….a continuar lendo.

Máis e inéditas
Terceiro e derradeiro trimestre do ano
escolar que acolleu diversas actividades
realizadas polos departamentos en
colaboración coa biblioteca. Subliñar desta
volta o Día do Libro, o Día da Saúde, o Día
do Deseño Gráfico, as Letras Galegas e
tamén o da Diversidade Cultural. Esta
última permitiunos gozar dun magnífico
festival onde interviron alumnos de
procedencias xeográficas moi diversas que
nos agasallaron con textos en diferentes
linguas do mundo.

Grandes números

Terceira ao aire libre
O Club Lector continou o seu discurrir un curso máis...e xa van uns
cantos. Os amantes da lectura compartida reunímonos as habituais tres
veces no curso, é dicir, o que vén sendo unha por trimestre. No primeiro
contamos coa presenza, a través de videoconferencia, do escritor
coruñés David Pérez Iglesias. Na segunda, de forma presencial co
novelista aragonés David Lozano; autores de “Todo o tempo do mundo” e
“Valkiria Game Over”, respectivamente. Na terceira, aproveitando o
derradeiro día do mes de maio, ben caluroso por certo, xuntámonos no
patio do instituto para facer unha sesión diferente. Cada participante tiña
que aportar unha suxestión lectora do gusto de cada un deles. Variedade
de autores, títulos e xéneros neste singular encontro literario.

Pouco a pouco, día a día, mes a mes,
curso a curso. Deste xeito imos lendo,
levando
préstamos
da
biblioteca,
engrandecendo o noso nivel cultural. Así,
entre libros, películas, Dvd divulgativos ou
lectores electrónicos,a principios de xuño
rozamos xa os 1000 préstamos no período
comprendido entre mediados de setembro
e principios de xuño, cifra que se superará
a finais deste mes. E números que
podemos aumentar en cursos vindeiros. Xa
sabedes, seguide lendo.

Verán e lecturas
Remata en breve un curso máis, para
algúns o derradeiro neste centro escolar,
para outros o primeiro. Xullo e agosto
chaman á porta, sinónimo de vacacións,
pero tempo tamén para adicarlle horas á
lectura e gozar dela. Lembra pois que
podes levar para casa un lector electrónico,
cargado con moitos títulos. Ou ben libros
convencionais,
bandas
deseñadas,
películas, música etc. Fíxádevos nas
derradeiras novidades expostas nos
estantes do entrechan do edificio vello ou
consulta na biblioteca calquera fondo que
che poida interesar. E non os tedes que
devolver ata o mes de setembro. Verán
para moitas cousas e tamén para LER,
non o esquezas.

