
Premio Nacional de Boas Prácticas
Andamos coma tol@s na biblioteca, e non é para menos. Este xoves primeiro de 
decembro chamaban ao colexio dende Madrid, en concreto dende o Ministerio de 
Educación, e nos dixeron que tiñan unha moi boa nova para nós... e non era para menos. 
Dixéronos que nos tiñan concedido o segundo premio do Concurso Nacional de Boas 
Prácticas en Bibliotecas Escolares.
Tal e como supoñedes todo foi unha festa, unha festa que queremos compartir con 
todos vós, porque un premio deste tipo para unha biblioteca só pode supoñer unha 
cousa: que lonxe de ser o reduto escuro e polvoriento onde se agocha un bibliotecario 
ou bibliotecaria, é, pola contra, un centro no que participa toda a comunidade; o 
claustro de mestres, o alumnado do centro, as familias dos nosos alumnos.
Polo tanto este premio é de tod@s nós, dos usuarios da biblioteca escolar, dos 
colaboradores  que oen contos no recreo, das nais que contan contos os martes, dos 
axudantes que xestionan os empréstamos nos recreos, dos contacontos que nos 
acompañan, dos ilustradores e escritores que nos visitan, dos equipos que participan na 
Olimpíada do Saber, de todos os que lemos na lectura silenciosa ao comezo de cada 
xornada escolar, dos que investigamos na rede e na biblioteca...
Non por iso queremos deixar de agradecer a eses compañeiros e compañeiras que 
mostran unha maior implicación no traballo da Biblioteca, aos compoñentes do equipo 
de apoio á biblioteca e aos que colaboran dende o grupo de traballo organizado pola 
biblioteca escolar.
A tod@s el@s os nosos parabéns.
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A paisaxe
Se o ano pasado estivemos traballando na historia de Valdeorras, 
concretamente na época celta e romana, este ano imos cambiar de tema.
@s membros do Comité Ambiental, @s chic@s da Axenda 21, propuxeron 
que traballásemos a paisaxe de Valdeorras e iso é o que imos facer, 
despois de que o equipo da biblioteca e o equipo de normalización, xunto 
co da axenda 21 propuxesen o tema ao claustro e este acordase tratar este 
tema.
Moito é o que hai que traballar, porque a paisaxe constitúese por multitude 
de pequenas cousas, montañas, vales, ríos, vexetación, flora, 
asentamentos humanos, explotacións mineiras... así que acordamos 
dividirnos o traballo entre as distintas clases, de tal xeito que ao final, coas 
aportacións de tod@s poidamos ter unha visión global da paisaxe da nosa 
comarca, dende Trevinca e o teixadal deica o encoro de San Martiño, dende 
o canón do Sil e as espenucas de Covas deica os bacelos en socalcos do 
Bibei, da águia real e o lobo das serras á fuíña e a lontra das rañas do Sil...
Este ano imos contar cunha axuda na páxina web do colexio, aínda en 
construción, concretamente neste enderezo:
http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/paisaxe/index.html
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Buscando ao 
Bubisher

O bubisher é un paxariño do deserto, pero tamén é unha 
biblioteca móbil que percorre os acampamentos de 
refuxiados saharauis levando, ás nenas e nenos, un 
cargamento de historias e de ilusión, de solidariedade e 
de amor.
As bibliotecas escolares galegas andamos a argallar unha 
pequena campaña de solidariedade co pobo saharaui 
que se traduce no envío dun cargamento de álbumes 
para dotar de fondos a esta biblioteca rodante polas 
areas do deserto, polas areas do desterro e do 

esquecemento.
Dende a biblioteca do noso colexio imos enviar un fermoso álbum, realizado 
por Benjamin Lacombe titulado “Los Amantes Mariposa”, editado pola editorial 
Edelvives. Con ese álbum viaxaran ao Sahara a nosa solidariedade cun pobo 
que sofre, dende hai máis de 40 anos, o desterro nunha das zonas máis duras 
do planeta, o deserto do Sahara 
alxeriano, mentras a comunidade 
internacional, máis atenta aos 
intereses económicos, xira a vista 
para outro lado. 
Son os invisibles, os que non 
merecen ser atendidos dende os 
despachos dos gobernantes... pero 
para nós son algo máis que unha 
miraxe típica do deserto, son o 
exemplo da dignidade, da loita polo 
que saben seu, pola súa irreductible 
confianza na victoria final.
Non só se pode colaborar nesta 
fermosa campaña de solidariedade 
literaria mandando un álbum, o Bubisher está inserido 
nun plan máis amplo que consiste na construcción dun 
centro cultural en Tindouf, e a posibilidade de crear 
máis bibliobuses que podan percorrer todas as Wilayas, 
a construcción dun centro permanente en Smara...
Pódese colaborar de moitos xeitos nesta iniciativa de 
levar a lectura ao máis fondo da hammada, alí onde a 
calor fai case imposible a vida e onde os libros poden 
dar un ar fresco.
Se queredes obter máis información podedes acudir a 
esta páxina: http://bubisher.blog spot.com/  
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