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Acertos para potenciar a lectura : 
 

Fala co teu fill@ dende pequenín@ para que 
aprenda e entenda o significado das pala-
bras.  

Lelle. Ler e  xogar cos libros é unha maneira 
moi especial de convivir con el.  

Leva libros infantís e materiais para escri-
bir nas túas vacacións, ... 

Ten un lugar tranquilo na casa para 
que  o teu  fill@ poida ler, escribir e 

debuxar.  

Predica co exemplo: le libros, perió-
dicos ou revistas. Seguro que 
hai algún tipo de lectura que che 
gusta.  

Limita o tempo de TV, play, ordena-
dor... 

Fomenta que lea  na cama, antes de 
durmir. 

Visitade a biblioteca. 
 

 Erros que debes evitar:  
 
Obrigal@ a ler un libro que non lle gusta. 

Busca outro. 
Non o  castigues mandándoo ler. Odiará os 

libros.  
Déixao  ler segundo os seus intereses. Todos 

non somos iguais nin temos os mesmos 
gustos.  

Acaba  cos prexuízos: “Alicia no país das mara-
billas”, de Carroll; “A illa do tesouro”, de 
Stevenson, ou “O principiño”, de Saint Exu-
péry son libros para  nenos que poden ensi-
narnos moitas cousas aos adultos.  

 
 
 
 
“O que adquire o gusto pola lectura non o 

abandona endexamais”. 

Algúns títulos... 

♦ “El juego del ángel”, de 
Carlos Ruíz Zafón 

♦ “Pasiones romanas”, 
de Mª de la Pau Janer 

♦ “Más allá del jardín”, 
de Antonio Gala 

♦ “La hojarasca”, de G. 
García Márquez 

♦ ... 



 
Servizo de autopréstamo:  

 
♦ Busca a revista e/ou libro que queiras 

levar para ler.  
♦ Inscribe  o préstamo no lugar indica-

do (folla de rexistro de autopréstamo). 
♦ A duración máxima do préstamo é 

dun mes, prorrogable a dous median-
te renovación. 

♦ Anota  a devolución no caderniño de 
autopréstamo. 

♦ Coloca de novo o libro ou revista  no 
andel correspondente 

♦ Só se pode levar un libro por persoa, 
agás casos excepcionais (por ex. va-
cacións). 

 

Que é “ALEA” ? 

Baixo o lema “Se ti les, eles len”, comeza a 
súa andaina ALEA, o servizo de Autopréstamo 
para Lectores Adultos. Actividade  que se inau-
gura, na entrada do centro, cunha mini bibliote-
ca- hemeroteca que espera ser unha BIBLIOE-
XEMPLO, pois a súa razón de ser é que os adul-
tos deste centro (nais, pais, persoal non docente e 
profesores) se convertan nun 
dobre exemplo para os nosos 
alumnos: exemplo lector (“¡se 
ti les, eu tamén!”) e exemplo 
de conciencia cidadá 
(utilización responsable dos 
recursos públicos e comúns), e 
así mellorar a competencia lingüística e a compe-
tencia social e por ende o éxito escolar. 

Dispón de libros e revistas aportados: 
• pola propia biblioteca do centro 
• por profesores   
• por colaboradores varios (usuarios ou 

non da Biblioexemplo).  
 
Nesta aposta pola lectura e pola utilización 

responsable dos nosos recursos, pedímosche que 
te achegues e utilices a Biblioexemplo, pois coi-
damos que para os nosos alumnos o teu exemplo 
lector si que importa. 

Agardamos que algún dos libros e revistas 
que pomos a túa disposición sexan do teu intere-
se e nos fagas as túas suxestións; entre todos po-
demos conseguir que ALEA teña éxito e así in-
crementar, actualizar e renovar os fondos da Bi-
blioexemplo periodicamente. 

 
Equipo de Biblioteca e Profesorado perten-

cente ao Programa de Éxito Escolar. 

Como funciona? 

♦ Libros da literatura 
castelá, galega, francesa, 
inglesa ou portuguesa, clá-
sicos, contemporáneos ou 
bets sellers (superventas), 
en versión orixinal ou tra-
ducidos, antigos ou de nova 
edición. 

 
♦ Revistas de diversa índole: “Muy intere-

sante”, “”Cosas de casa”, “Quo”, ... 
 
♦ Os usuarios que queiran por ao servizo 

da Autobiblioteca algún libro poden re-
coller en conserxería o sobre de 
“Usuario Colaborador coa Autobibliote-
ca” e entregalo  unha vez cuberta a ficha 
correspondente. 

 
♦ O servizo  funcionará mentres o centro 

permaneza aberto. 
 
♦ Agardamos un uso responsable e coida-

doso deste material  que de xeito altruís-
ta poñemos a disposición de todos/as. 

Fondos:  


