
Volve a Olimpíada do Saber.Volve a Olimpíada do Saber.
Este ano volvemos á carga coa olimpíada do Saber, este concurso no que participades para atopar a resposta 
correcta ás pistas que se vos van dando. 
O ano pasado tentamos un novo modelo, pero polo que parece,  non gustou demasiado, así que imos tentar volver ao 
modelo de hai dous anos, pero eso si, con dous niveis de participación, un para 1º, 2º e 3º, e outro nivel, máis 
avanzado, para 4º, 5º e 6º.
Teredes que facer equipos de tres membros para participar:
✔A cada equipo se lle entregará un carné de participación.
✔Todos os días aparecerá unha pista no taboleiro da Biblioteca, en branco para o 1º nivel, e a cores o do 2º nivel.
✔Cando esteades segur@s da resposta, poderedes depositar o voso carné na urna do concurso.
✔As respostas correctas serán puntuadas dependendo do día no que son depositadas:

✔As respostas incorrectas terán unha puntuación de 0 puntos.
✔Cada luns se repartirán de novo os carnés para seguir participando na Olimpíada.
✔No taboleiro da Biblioteca aparecerán as puntuacións dos distintos equipos.
✔Ao remate do concurso se fará entrega de agasallos aos equipos con maiores puntuacións de cada nivel-
Como este ano estamos moi concienciados co tema da interculturalidade, que xa traballamos no día da Paz, coa 
exposición do proxecto de  infantil, e cos disfraces do Entroido, pensamos que este ano, a olimpíada tamén podía 
tratar deste tema. Así  que estivemos a preparar preguntas relacionadas coas distintas culturas do mundo.

1º día: 5 puntos
2º día: 4 puntos
3º día: 3 puntos
4º día: 2 puntos
5º día: 1 punto



CUMULUM (CUltura MUralla LUgo Milenio), "Muralla 
de Libros", (maio a setembro de 2000) foi unha 
instalación con 650.000 libros na Muralla Romana de 
Lugo, e constituiu o ponto de partida para afianzar a 
candidatura do monumento a Patrimonio da 
Humanidade.Contou coa colaboración de todos os 
sectores sociais da cidade, así como de editoriais, 
empresas e asociacións civís.

Internos dos cárceres de Monterroso, Bonxe e Paradela, embolsaron os libros, que foron colocados 
na muralla por grupos de veciñas e veciños, e que UNESCO seleccionou e enviou a diferentes países 
de latinoamérica para colaborar en programas de alfabetización e promoción da lectura.
A acción constante durante nove meses conseguiu arrodear totalmente a muralla romana de Lugo e 
conseguiu ao través da prensa popularizar a cidade e o monumento.
Neste ano 2010 con motivo do Ano do Libro e a Lectura en Galicia, CUMULUM pensa intervir as 
prazas de cinco cidades de Galicia (Praza Maior de Lugo, María Pita de A Coruña, Obradoiro de 
Santiago de Compostela e Prazas de Ourense e Pontevedra) cun tapiz de libros, o día 23 de abril 
de 2010, co apoio da  Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura e outras institucións 
públicas e privadas, ao que chaman: Agoralibros, “os libros nas prazas”.
Dita acción, ten por obxecto poñer o libro a lectura, e sobre todo a nosa lingua en valor, dun modo 
visual ao alcance de todas as persoas. Para este proxecto necesitan xuntar ao redor de 100.000 
libros.
Todos os libros que se lles fagan 
chegar van ser utilizados e tamén 
doados a persoas ou asociacións que os 
soliciten, cando remate a acción, 
téndose estudada a posibilidade de 
apoiar a creación dunha biblioteca en 
Perú.
Pensamos que esta é unha moi bonita 
iniciativa, polo que a nosa Biblioteca 
vai colaborar coa cesión dos libros 
almacenados do último expurgo, pero 
queremos invitarvos a tod@s a 
participar nesta fermosa iniciativa.
Para isto na Biblioteca recolleremos os 
exemplares que queirades doar para a 
realización desta iniciativa e faremos 
as xestións para facerllos chegar aos 
promotores da idea.



Uxío NovoneyraUxío Novoneyra
Poeta do CourelPoeta do Courel

Con motivo das letras galegas 2010, e para que vaiamos familiarizándonos coa 
obra de Uxío Novoneyra e coñecendo algo da súa vida, realizamos un Libro 
Interactivo Multimedia ao que podedes acceder dende o Blogue da Biblioteca 
(http://condesa.blogaliza.org)  e tamén dende a páxina de proxectos da 
Biblioteca 
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos.ht
ml) e dende a páxina do equipo de Dinamización e Normalización Lingüística no 
apartado de recursos 
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/normalizacion.html).

A intensa fermosura dos versos de Novoneyra, 
a súa comuñón coa natureza e con Galicia son 
máis que suficientes para que nos lancemos á 
lectura da súa obra, pero se a isto se lle suma 
a homaxe que a sociedade galega lle fai 
adicándolle o día das letras temos unha razón 
máis para tentar coñecer de máis preto a obra 
de Uxío, poeta do Courel.
Podedes visitar algúns sitios web que nos 
achegarán á vida e obra de Novoneyra ao 
tempo que nos permitirán ler algúns dos seus 
poemas e documentos gráficos de moito 
interese. Recomendamos 
http://www.uxionovoneyra.com/  con moita 
documentación, exemplos literarios e 
documentos fotográficos.



Dos moitos deseños que se presentaron ao concurso para 
termos unha mascota da Biblioteca, elixiuse este de Iovana de 
5ºA.
Chulo, non si?
Pero agora temos un pequeno problema, que non sabemos 
como lle imos chamar. Así que decidimos convocar un 
concurso de ideas para ver que nomes suxerides para o noso 
novo amigo.
Para participar non tedes máis que entrar no blogue da 
Biblioteca (http://condesa.blogaliza.org) e na entrada da 
mascota deixar o voso comentario co nome que máis vos 
guste.
Dentro duns días faremos unha enquisa no mesmo blogue para 
que votedes polo voso nome favorito (tal cual o choio de 
Eurovisión) e cando o teñamos elixido procederemos á súa 
presentación en sociedade.
Animádevos, aportade nomes ben chulos, e teremos unha 
mascota fenomenal!!
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