
 

23 de abril celebramos o DIA MUNDIAL DO LIBRO. Este ano, ademáis, conmemora-

mos o 400 aniversario do falecemento do gran escritor MIGUEL DE CERVANTES que 

da o seu nome o Premio Nacional de Literatura en Lingua Castelá. O mexicano Fernando 

del Paso é o escritor galardoado este ano. Novelista,  debuxante, diplomático e acadé-

mico, entre os seus libros destacan “José Trigo”, “Paniluro de México” e “Noticias del 

Imperio”. 

 

 Este ano tamén se cumple o 40 aniversario da entrega deste  premio. Desde 

1976, cando Jorge Guillén recibira o primeiro galardón, unha larga lista formada 

polos máis relevantes escritores españois e hispanoamericanos déronse a coñe-

cer ao gran público. 

 

Aproveitade esta celebración para mergullarvos nas aventuras, historias e con-

tos que atoparedes en cada libro. Imaxinade….. 

            BIBLIOTECA       CEIP  ESCULTOR  ACUÑA  

ABRIL 2016 – BOLETÍN TRIMESTRAL PARA GRANDES  E PEQUENOS LECTORES 

 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA foi un soldado, novelista, poeta e dramaturgo . Está conside-

rado como a máxima figura da literatura española e o seu recoñecemento é universal grazas a ter  

escrito o libro Don Quijote de la Mancha que para moitos é a primeira novela moderna e unha das 

mellores obras da literatura mundial, ademáis de ser o segundo libro máis editado e traducido da 

historia. 

Podedes ler as disparatadas aventuras do famoso fidalgo e o seu escudeiro nos libros que temos na 

biblioteca. Esperámosvos. 
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Os nenos e nenas de 6º de Ed. Infantil escriben poesías: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

Os nenos e nenas 

de 1º fan pareados 

cos seus nomes.  



 

  Os de 3º escribiron poesías o Día da Muller traballadora: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os nenos e nenas de 5º estiveron versionando contos tradicionais: 

 
 



IMAXE LITERARIA 

   O Proxecto Documental Integrado que esti-

vemos a traballar durante este curso ten co-

mo título “Inventando camiños”. Milleiros de 

inventos ao longo do tempo tentaron mellorar 

as nosas vidas. A imaxe fai referencia a ese 

proceso, pero tamén ao momento no que da-

mos a coñecer o noso invento. Cóntanos como 

farías para publicitar un invento imaxinario e 

que “slogan” utilizarías. Poderás acadar 3 bi-

bliopuntos para a túa conta. Deixa as respos-

tas na caixa do correo da biblioteca nunha fo-

lla co teu nome e curso. 

 

 

 

 

 

 

 
XOGOS DE LETRAS 

Un intruso meteuse nesta 

lista de palabras. Descú-

breo !! 

 

CASA       CEO      CERA 

COCHE     CERO    COCO 

CESTA      PERA    COR 

Resolve estes xogos para 

conseguir 2 bibliopuntos 

máis. 

   

Esta é a imaxe do inventor dun famo-

so utensilio que permitiu facer libros 

mecánicamente.  Saberías decirnos 

como se chama? Cal é o nome de ese 

invento? En que ano apareceu o seu 

invento? 

 

Danos as respostas e acadarás 2 bi-

bliopuntos máis para a túa conta. 

Durante esta semana na biblio-

teca tivemos a exposición de in-

ventos antigos. Poderías decir-

nos a nome de 5 deles, engadien-

do o seu uso e un debuxo dos 

mesmos. Podes acadar 3 biblio-

puntos máis. Non esquezas pór o 

teu nome e curso. Na folla que 

deixarás na caixa do correo da 

biblioteca.   

XOGOS DE LETRAS 

Cando escribimos estas palabras apareceron letras que 

non corresponden. Podes  decirnos cales son as palabras 

agochadas. 

 

    catmyión        esceeyna      pertipjecia 

    teviéfogno     escuedla       esrturdio 

    estweablo      mitrna          cochdina 

    cucwharna     gartto           plátqpanvo 


