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Produtiva e interesante a primeira 
reunión do “Xograr Lector” 

Arredor do libro “50 cosas sobre de mí”, da escritora catalá Care 
Santos, xuntáronse sobre 20 persoas, entre alumnos, nais, 
docentes e persoal non docente. Foi co gallo da primeira 
xuntanza do Club Lector “O Xograr Lector” no presente curso 
2018-2019. Un libro cuxa temática se achega por completo aos 
adolescentes actuais e que permitiu un debate moi rico entre os 
participantes. Unha vez rematado o traballo non faltou o 
chocolate e a larpeira para todos os asistentes unha vez 
rematado o traballo. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Evitando a monotonía 
Cada ano a biblio do Xograr presenta certos cambios  
(pensados todos eles en aproveitar mellor os espazos), para  
facela máis acolledora e darlle un certo aire de innovación. 
Desta volta realizáronse varios ben significativos como foi a 
creación dunha zona de traballo individual, o traslado ao interior 
das películas e do material multimedia, o emprazamento de 
dúas mesas grandes para funcións varias ou o cambio do 
armario dos xogos para un lugar máis próximo á entrada da 
biblioteca. 

 
 

Moitas actividades 
 

Como é costume no traballo conxunto da 
biblioteca en relación cos diversos 
departamentos,  neste primeiro trimestre:   
Día do Docente; Aforismo do Mes; Un 
mes..un escritor; Novembro, mes do medo; 
Día das Librarías; A fórmula química do 
mes; Contra a Violencia de Xénero;  
Autoretratos; entre outras. Como resultado 
da colaboración interdisciplinar e do bo 
facer de profesores e alumnado por amosar 
o feito nas aulas e exposto en espazos 
varios. 

 
 
 

Achegas económicas 
 

Dúas achegas económicas da Consellería 
de Educación recibiu este curso o noso 
centro, como vén sendo habitual nos 
últimos anos. Dunha banda, os cartos do 
Plan de Mellora da Biblioteca, que permiten 
mercar fondos moi variados aos 
departamentos, localizados na Biblioteca e 
á disposición de toda a comunidade 
escolar; e doutra os do Club Lector, 
pensados para mercar libros para o “Xograr 
Lector” e o Club de Lectura Adultos On-
Line. 
 

Nadal, tempo de 
lectura 

 
Que hai que aproveitar! E non son en 
soporte tradicional, senón coas novas 
tecnoloxías. Lembra que podes levar 
durante o tempo de vacacións ata un total 
de tres fondos: libros, cd, películas, banda 
deseñadas, lecturas obrigatorias, etc). E 
tamén un total de 17 lectores electrónicos, 
13 dos cales teñen acceso a unha 
biblioteca virtual da Xunta de Galicia con 
fondos de todas as materias existentes en 
ESO e Bacharelato. Así que, xa sabes, 
pasa pola biblioteca e infórmate. 

 
 


