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Begoña López Piñeiro, nai, participante no Club Lector 

“Gústame facer anotacións  

cando leo un libro”  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 

- Por que se decidiu a participar no “Xograr 
Lector”? 

- Animoume a miña filla, aínda que ela nunca 
participara. Pareceume unha boa maneira de 
entrar un pouco en contacto co ambiente do 
instituto. 

- Que lle pareceu a experiencia? 
- Pareceume estupenda. Aproveito para facer 

unha chamada aos alumnos para que se 
animen a participar. É unha forma de que 
perdan o medo a falar diante da xente. 

- Con que libro dos tres escollidos se queda? 
- Quédome con “As meigas de Lupa”. É de fácil 

lectura e ademais curto. A  historia xira arredor 
de temas moi galegos. Por todo iso foi o que 
máis me gustou. 

- Gustaríalle volver a participar o vindeiro curso? 
- Claro que si. 
- Libro tradicional ou libro electrónico? 
- Os e-readers non me chaman moito. Eu son 

máis de papel xa que podo facer anotacións. 
Tamén polo olor das follas novas. É estupendo. 

 
 

Begoña López Piñeiro, nai, participante no Club Lector 
Merecidas recompensas 

As que obtiveron os alumnos que máis libros levaron en préstamo ( e por 
consecuencia, leron) da nosa biblio. Un agasallo que se lle fixo, como en anos 
precedentes, no fondo...outro libro. Iván López Rodríguez (1º ESO), Laura 
López López, Héctor Corujo Muíña, Xoel Irimia Rodríguez, Janeth Rodríguez 
Alonso (2º ESO), Damián Comesaña Fernandes, Tomás Cumbraos Díaz (3º 
ESO), Laura González Lemos, Cristina Shan (4º ESO) e Belén Jiménez 
Vargas (1º Bacharelato) foron os “máis lectores”. 

 
 

 

Terceira Sesión... 
 

...do noso instaurado Club Lector “O Xograr 
Lector”, que desta volta enmarcouse nas 
actividades programadas na “Semana das 
Letras e a Lectura”, organizada polo 
concello de Sarria. Unha vintena de 
persoas, entre profesores e alumnos, 
citáronse na Casa da Cultura de Sarria 
onde tiveron o pracer de comentar o libro 
“Jules Verne e o segredo das mulleres 
planta” coa súa propia autora, a escritora 
viguesa Ledicia Costas. 

 
 

Grandes números 
 

Remata outro curso onde a biblioteca do 
Xograr voltou a rexistrar moitísima 
actividade. Traballos, exposicións, 
celebracións, en constante movemento 
dende setembro ata xuño. Un espazo 
polivalente moi usado polo noso alumnado 
con fins diversos. Lembrar a modo de 
resumo e falando de números, que se 
incorporaron un total de 295 fondos, 
realizando un total de 1008 préstamos 
(datos correspondentes ao 31 de maio) 
 

Chega o verán... 
 

...un tempo moi útil para gozar da lectura. 
Xa sabedes que podedes levar ata 3 
fondos ( libros, material multimedia, 
películas, bandas deseñadas, etc). A 
grande novidade nesta recta final do curso 
son os novos trece libros electrónicos, 

que sumados aos catro que xa tíñamos, 
fan un total de dezasete e-readers , cun 
montón de títulos e a posibilidade de 
lectura en streaming. Unha interesante 
oferta de cara ao tempo vacacional e que 
che permite coñecer as novas tecnoloxías 
adaptadas á lectura. Non dubides en pasar 
pola biblioteca para enterarte como se fai o 
seu préstamo e poder así dispor dun de 
cara aos meses propiamente estivais. 

 
 


