Sección de adultos…

•

Lembrando normas…

As peticións de contos faranse só
os LUNS de cada semana.
•
Só 1 libro por crianza
•
Coidamos os contos!!

Publicación na que se dan
pautas concretas e prácticas
para elaborar menús sen
glute de forma fácil e segu-

Galiña azul Fene
NOVAS!!
Outubro, novembro
e decembro 2012
Biblioteca
escolar

ra. Dirixido a profesionais pero tamén
a familias interesadas neste tema.

•

En NADAL, o mellor agasallo…
un Libro!!

•

Novidades da biblioteca

•

Contos recomendados para
agasallar...

A verdadeira realización do principio

Responsabéis do proxecto:
Iria Flavia Fraga
Iria Rodríguez

de igualdade comeza pola educación.
Xa dende o momento no que os país e

Tél: 981344573

as nais coñecen o sexo da súa futura
crianza ábrense expectativas vitais
moi diferenciadas. Xoguetes, cancións,
contos, deportes,… todo un universo
diferenciado en función do xénero...

Na entrada da escola tedes un recipente para depositar contos, libros,
cds musicais, dvds ou outros materiais de uso bibliotecario que sexan
de interese para as crianzas. Grazas a tódalas familias que vos estades implicando neste proxecto...

Contos que imos
traballar ao longo
deste curso…
Colec- ción "Do berce
a lúa". Poema visual para
ser lido e recitado. A lúa
e o sol, tan afastados e
próximos, tecen versos e
retrousos dende o ceo ata estas páxinas de
cartón.
Um cavalo
azul, um crocodilo vermelho, uma
vaca amarela… os animais vestem-se de cores vivas e diferentes
numa homenagem ao
pintor expressionista alemão Franz Marc.
Um livro, também para crianças, sobre a
arte vanguardista e a liberdade criativa.

Este simpático pitiño
chamado Pepe está
medrando moito
porque come moi
ben, pero súa nai é
moito máis grande que el. Queres saber o
que come polo Pepe?

Conta a desesperación dun crocodilo por chamar a atención da súa
xirafa amada para que esta lle preste un mínimo de atención e poder
así comezar amoríos. Pero por
moito que o tenta, nada lle sae
ben a este pobre animal que tan só
quere descubrir un sorriso marabilloso. Unha obra moi doce que
inicia varios títulos baixo o mesmo selo.
E é que as diferenzas non importan cando manda o
amor! Esta base é esencial para explicar aos máis peques
as diferentes relacións que podemos manter.
Unha familia de ratos
recolle provisións para o
inverno. Todos traballan
excepto Frederick, que aparentemente non fai nada;
pero tamén colle provisións
de outro tipo de recursos:
raios do sol, cores, palabras,
… Cando chega o inverno
comproban que o traballo
poético deste pequeno rato foi distinto que o dos demais
pero que tamén resulta imprendindibel para que tódolos
ratos pasen mellor a crudeza da estación invernal. Así,
neste conto, Frederick é aceptado por como é.

Queredes traballar as rutinas
a través dos contos?
Este trimestre recomendamos...

Raúl xa ten 1 ano e está comezando a aprender a vestirse, a comer,
… Libro de imaxes con ilustracións
sinxelas, moi coloridas e textos
breves para familiarizar á crianza
cos nomes dos obxectos que a rodean nos momentos máis importantes da vida diaria.

Estades esperando outra
crianza?

Uxía é una nena de tres anos e
cóntanos as súas emocións e experiencias ante a chegada dun/
dunha irmanciñ@ á familia...

