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Neste novo curso temos novas tamén na nosa biblioteca xa que nos incorporamos ao PLAMBE (plan de 
mellora de bibliotecas escolares) o que supón que compartiremos as nosas experiencias con outros 
centros de Galicia e recibiremos máis recursos que contribuíran a mellorar a nosa actividade. 
Teremos un “Kiosco” con revistas mensuais para que vos poñades ao día no mundo das ciencias, 
deporte, arte, curiosidades,… e son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No RECREO ABRIMOS A BIBLIOTECA e podedes vir voluntariamente neste horario: 
 

LUNS…………………..1º e 2ºLUNS…………………..1º e 2ºLUNS…………………..1º e 2ºLUNS…………………..1º e 2º    
MARTES………………………3ºMARTES………………………3ºMARTES………………………3ºMARTES………………………3º    
MÉRCORES……………………4ºMÉRCORES……………………4ºMÉRCORES……………………4ºMÉRCORES……………………4º    
XOVES………………….……..5ºXOVES………………….……..5ºXOVES………………….……..5ºXOVES………………….……..5º    
VENRES……………………….6ºVENRES……………………….6ºVENRES……………………….6ºVENRES……………………….6º    

¿QUE PODO FACER NO RECREO NA BIBLIOTECA? 
 Buscar información sobre temas que me interesan 

 PRÉSTAMO E DEVOLUCIÓN de libros (non esperes máis para ler o teu libro preferido) 
 Descubrir cousas interesantes do mundo dos libros a través dos ordenadores 

 Ler  revistas, contos,…  
 Xogos de informática relacionados coas letras 

 Disfrutar de “minisesións” de cine  

E??????????????? 
 

FOLLATOS 
Boletín Informativo da Biblioteca do CEIP Filomena Dato 

A Valenzá. OUTONO. 2010. Nº 5. Colaboración do  Equipo de 
Actividades Complementarias e Extraescolares 

 



12 DE OUTUBRO, FESTA DA HISPANIDADE  

 
Tamén temos que respectar unhas normas: 
 
 

 
 

                                NON MERENDARNON MERENDARNON MERENDARNON MERENDAR    

 
 
 
 

 
                                                                                           SILENCIO, RESPECTAMOS O SILENCIO, RESPECTAMOS O SILENCIO, RESPECTAMOS O SILENCIO, RESPECTAMOS O     

                                                                                                                                                                                                                                                                      TRABALLO DOS DEMAIS      TRABALLO DOS DEMAIS      TRABALLO DOS DEMAIS      TRABALLO DOS DEMAIS    
    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            VIMOS PORQUE QUEREMOSVIMOS PORQUE QUEREMOSVIMOS PORQUE QUEREMOSVIMOS PORQUE QUEREMOS 
 
 
 
 
 
 
  

Día da Raza é o nome que reciben na maioría dos países hispanoamericanos a festa do 12 de 
outubro en conmemoración do avistamento de terra polo mariñeiro Rodrigo de Triana en 1492, logo de 
navegar máis de dous meses ao mando de Cristóbal Colón ao que posteriormente se denominaría 
América. 
A denominación foi creada polo ex-ministro español Faustino Rodríguez-San Pedro, como Presidente da 
Unión Ibero-Americana, que en 1913 pensou nunha celebración que unise a España e Iberoamérica, 
elixindo para iso o día 12 de outubro. 

A data marca o nacemento dunha nova identidade produto do encontro e fusión dos pobos 
orixinarios do continente americano e os colonizadores españois. 
En 1958, cámbiase a súa denominación oficial pola de Festa da Hispanidade. Na actualidade é a festa 
nacional española. Na cidade de Zaragoza, a festividade coincide coa Festa do Pilar, en honor á Virxe do 
Pilar, patroa da cidade.                                                        
Cristóbal Colón, un aventureiro sen límites 

O 12 de outubro de 1492 Cristóbal Colón, sen sabelo, protagonizaba un dos acontecementos máis 
importantes da historia. Tras a súa chegada a América xa nada foi igual no mundo. Abríronse novos 
horizontes para a conquista e colonización das terras descubertas, e as potencias que gañaron os mares 
gañaron tamén as terras. Os historiadores modernos prefiren falar de "Encontro de dous Mundos" e non 
de "Descubrimento", por canto América tamén achegou moito para o crecemento e desenvolvemento de 
Europa.             A chegada de Colón a América non foi casualidade, senón 
consecuencia dos esforzos que se estaban a facer para reorganizar o comercio 
Europeo cos países de Oriente. 
O plan de Colón buscaba en realidade unha ruta máis curta para chegar á India, 
terras de especias (pementa, noz moscada, canela, etc.), azucre e ouro. Colón 
ideou este plan ao decatarse polos avances turcos no Mediterráneo de que o comercio 
das especies fora o máis afectado oriental durante o século XV. 
Por outra parte, os españois querían obter ouro a baixos custos, xa que dende 
cara a algúns séculos non había ouro en Europa, e o seu valor era 

extraordinariamente alto, debido precisamente á súa escaseza.As ideas 



LIBROS NA BIBLIOTECA: 

de Colón non encontraron asa en ningunha das Cortes nas que se presentou. Mesmo en 1485, Colón foi 
recibido en dúas oportunidades polos Reis Católicos, pero sen obter os resultados que esperaba. Recén 
en 1492, a caída de Granada facilitoulle a oportunidade doutra entrevista, e Isabel decidiu aceptar o plan 
colombino porque podería significar a obtención de especias e ouro que tanto requiría a coroa para 
colocarse economicamente por enriba dos demais países. 

En contrario á crenza xeral, a Coroa non achegou un só centavo, nin moito menos a Raíña Isabel. 
Ela só deu a súa aprobación cando viu que a empresa era avalada por mercadores sensatos, pois a maior 
achega económica foi feita por Luis de Santagel, os irmáns Pinzón, o mariño Martín Yanez, e ata o 
propio Colón, quen entregou unha pequena parte. 

 
“Colonización” 
Despois de explorar o arquipélago da Bahamas e Cuba, descubriu outra illa, á que bautizou La Española 
(hoxe Haití e República Dominicana).A idea de Colón era iniciar unha amizade cos caciques que se 
encontraba, para garantir o intercambio e crear condicións que lle permitisen logo establecer vínculos de 
dominación. 
Os españois comprobaron que había na illa unha organización política moi ordenada: estaba dividida en 
cinco grandes caciquismos, e o que primeiro encontraron era o que aparentemente tiña máis problemas 
co resto. Estaban nos territorios do cacique Guacanagarix, quen parecía ser o máis importante. Colón 
decidiu entón deixar un reduto fortificado cuns cantos españois que garantisen a propiedade da Coroa de  
Castela sobre as illas descubertas.  
 O cacique Guacanagarix aceptou a alianza cos recén chegados, pensando na utilidade que lle 
daría nas pelexas que tiña con outros caciques próximos, principalmente con Caonabo, as cales deran 
lugar a pequenas guerras.De todos os xeitos, a alianza conveu a Colón máis que ao cacique, xa que a 
través dela obtivo as informacións que quería en torno a La Española. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        
www.tu.tv/videos/descubrimiento-de-america-erase-una-vez 
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Para saber máis: 
www.educa.jcyl.es/    www.wikipedia      
www.tinglado.net          
www.convicciontv.cl/infantiles/cristobal-
colon 
 



NOVIDADES 
 

 

¿QUERES COLABORAR NA BIBLIOTECA?  

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos coa suscrición á Editorial Kalandraka e estes son os libros que chegaron: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MIL PRIMAVERAS MÁIS PARA A 
CULTURA GALEGA 

DESPOIS DO COMEDOR 

NOS RECREOS 

ALUMNADO DE 5º E 6º 

FUNCIÓNS: 

Asesorar, Asesorar, Asesorar, Asesorar, arranxar, arranxar, arranxar, arranxar, 
organizar, …organizar, …organizar, …organizar, …    

¡ANÍMATE!¡ANÍMATE!¡ANÍMATE!¡ANÍMATE!    

Conto en formato cómic 
Había unha vez un oso 
pequeno e un tigre pequeno 
que vivían alá abaixo, á 
beira do río. Alí onde se ve 
subir o fume, a carón 
daquela árbore grande. 

E ademais tiñan unha 
barquiña... 

O vento esperta moi cedo e vai ao traballo. 
O vento ten por diante unha dura xornada laboral ... 
A primeira montaña que houbo no mundo era unha montaña moi ambiciosa. 
A primeira montaña que houbo no mundo quería ser aínda máis alta do que 
era. 
Púxose a crecer, a crecer... 

 

cómic de temática 
humorística e 
picaresca, adaptación dun 
clásico da literatura 
francesa dos séculos XII-XIII 

Libro con DVD e obra de 
teatro, para o 2º ciclo de 
primaria 


