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Ler en formato dixital
Sssssh! Estamos lendo... 
Si, o certo é que non hai 
ningún libro de papel entre 
nós neste momento, e que 
o que temos entre as mans 
é un dispositivo electrónico, 
pero o libro, a historia, as 
verbas están aí. E están aí 
para quedarse entre nós, 
así que o mellor é que nos 
vaiamos facendo á idea 
canto antes de que o futuro 
da lectura vai ser este.
No colexio comezamos xa o 
ano pasado a poñer en 
marcha un clube de lectura 
sobre dispositivos dixitais, e 
neste curso continuamos 
coa iniciativa, que está a ter 
unha moi boa acollida entre 
o alumnado. 
Dispoñemos dalgúns libros 
electrónicos en empréstamo 
para os nenos e nenas que 
non teñen tablet, pero a 
maior parte dos 
participantes nestes clubes 
empregan os seus 
dispositivos persoais.

E é nestas tablets que nos 
achegaron os nen@s que nos 
demos de conta de que o seu 
uso nas casas, raramente é o 
da lectura, xa que carecían 
moitas delas de programas 
básicos como o Acrobat (para 
ler documentos pdf) ou un 
xestor de libros dixitais como 
Aldiko.
A nosa recomendación é que 
en todas as casas instalemos 
estes programas básicos nos 
dispositivos d@s nos@s 
fill@s, programas gratuítos 
que podemos “baixar” do Play 
Store, e que lle darán unha 
funcionalidade extra que, 
dende logo, enriquecerá 
enormemente as opcións de 
aprendizaxe dos nen@s.



Dende a Biblio recomendamos...

A editorial Barafunda 
nos trae un libro 
sobre a figura do 
Apalpador escrito 
por Manuel Castro 
Lima.
Tamén do mesmo 
autor temos  “O 
Apalpador”, e de 
Fernando 
Cimadevila o 
enfrontamento 
entre dúas figuras 
do Nadal, “O 
Apalpador vs Papá 
Noel”, da editorial 
Contos Estraños.
Pola súa banda, Pepe Carreiro na 
desaparecida editorial A nosa Terra, nos 
fala de como “Os Bolechas festexan o 
Nadal”, e Kalandraka, da man de Chema 
Heras e Kiko da Silva, nos conta a 
aventura que pasou Martiño cando lle 
entraron ganas de mexar na noite de Reis.

Pero se o que queremos é cantar unhas 
panxoliñas ben chulas temos o libro-cd 
de Mamá Cabrá titulado “Xa me tardan 
estes Magos”, que ben seguro nos van 
facer disfrutar, a nós e máis as nosas 
familias, coa súa música e letras durante 
este tempo de Nadal.



Os Reis Magos de Oriente é un fermoso 
libro troquelado que vai encantar aos 
máis cativos, e aos maiores tamén... 
non vaiades pensar!!

Con “trece noites, 
trece lúas” de A. 
Reigosa, nos 
achegamos ás 
tradicións e 
crenzas do nadal, 
igual que cos 
contos de Reis  e 
de Nadal de  
Miguel Vázquez 
Freire.
Os camelos e as 
estrelas son 
parte 
fundamental das 
historias do 
Nadal, e velaí 
que teñen tamén 
os seus libros, O 
camelo na 
Cornisa e Una 
estrella muy 
especial. Tamén 
o Gatiño 
Panocha nos 
conta como 
pasou as festas 
do Nadal e nos 
desexa que nós 
pasemos unhas 
moi felices festas

Para os máis lectores canción de Nadal 
de Dickens, un clásico ilustrado por R. 
Innocenti: unha verdadeira obra de arte!!!



    


