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Editorial 

Este ano fixemos moitas cousas e vós participastes nelas activamente, pero a máis 
rechamante e a que nos enganchou en maior medida foi o blog da biblioteca 
(www.blogfesquio.blogspot.com). Aínda estamos en fase de dotalo de contidos e 
amplialo, do mesmo xeito que a páxina web do instituto onde tamén a biblioteca ten a 
súa pequena parcela, así que aquí presentámosvolo. Xa sabemos que moitos de vós xa 
o visitastes e fixestes algún comentario que recibimos con inmensa alegría.  
O obxectivo de todas estas iniciativas non é máis que o de servirvos como fonte de 
información sobre o mundo que nos rodea, que viaxedes coa imaxinación, cos libros ou 
cos outros recursos que atoparedes na biblioteca; e o blog, como a web ou este boletín 
son, simplemente, un escaparate de oportunidades que non debedes deixar pasar de 
longo.  
O curso que vén esperamos traervos máis novidades e noticias, ata entón....  
feliz verán e un bo libro. 

O Blog 
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“Podes demostrar que a 
metade de doce é sete?”.

Este mes de xuño está cheo de conmemoracións relacionadas coa banda 
deseñada: o aniversario de Hergé e Tintín, Walt Disney creou ó Pato Donald e os 
seus adorables sobriños, e Matt Groeging a Bart Simpson e a súa curiosa familia. A 
banda deseñada supuxo para moitos o espertar á lectura, porque non importa como 
empecemos senón que iniciémolo camiño canto antes. 

   

Un mes de banda deseñada 

Sabías que a palabra grega μάθημα “matemáticas” significa “coñecemento, ciencia e 
aprendizaxe”?  
Pois imos pór a proba o teu enxeño, a túa capacidade de aprender e os teus coñecementos,
pero non che asustes, non se trata de facer grandes cálculos nin operacións , senón de usar a
imaxinación e o enxeño.  

Enxeños matemáticos 

No boletín anterior preguntábamos polo Mexacabra, pois ben ninguén deu coa resposta 
correcta. 
 Este lugar está na Mourela Baixa (hai que preguntar ás persoas maiores!) e o seu 
significado é: pedra ou conxunto delas que se pon nunha corrente de auga para poder 
atravesala, é dicir como unha ponte artesá.  
Nesta ocasión o topónimo que hai que investigar é A Coveluda: hai que localizala e 
buscar o seu significado. Ánimo.  

Topónimos 

Sorte e despereza a túa cabeza!  
1. Un suxeito cae nun pozo moi estreito e 

afógase, a pesar de que o auga 
chegáballe só a media perna. Como? 
(O pozo era tan estreito que non 
permite que o individuo estivese 
tombado)  

2. No Oeste hai un ferrocarril dunha soa 
vía que atravesa o Antigo Monte Calvo. 
Dentro da montaña, o túnel é 
suficientemente acho para un só tren. 
Un día exactamente ás dúas, dous 
trens entraron no túnel en sentidos 
opostos, un por cada entrada. Cinco 
minutos despois, cada tren saíu pola 
boca oposta do túnel. Ningún dos trens 
tiña dano algún. Como foi posible?  

3.  Dous escoceses, irascibles e tacaños, 
van baterse en duelo e deciden dirimir as 
súas diferenzas na terra dos seus 
antepasados, de modo que toman xuntos 
o tren para Edimburgo. Despois do duelo, 
o sobrevivente regresará a Londres. O 
billete de ida e volta, como é habitual, sae 
máis barato que comprados por 
separado. O primeiro escocés saca billete 
de ida e volta, o segundo só de ida. 
Cal dos dous é máis aforrador? E o máis 
astuto?, E o máis optimista?  
 

4.  Que palabra ten cinco sílabas e máis de 
vinte letras?  

As solucións á volta de vacacións pero 
mentres... non desesperedes, vos deixamos 
unha. 

“Sabías que Hergé en  
realidade chamábase  
Georges Remi ?. 

Onde está e que é  
A Coveluda?”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Nome e grupo: 
Suxerencias 

Autor Título Formato 
   

   

   

Xa temos os gañadores do concurso das letras galegas. Na categoría de ilustración de 
poemas as gañadoras foron: 
TANIA CARBALLEIRA  ANCA e ANDREA PÉREZ PERMUY       
Na categoría de marcapáxinas, tiveron premio: 
JENNIFER GOTI ÁLVAREZ  e ADRIÁN SILVENT COUCE 
Ademáis Jennifer Goti foi premiada pola Galería Sargadelos, e o seu marcapáxinas foi 
entregado como agasallo ós visitantes da Feira do Libro de Ferrol.  
 
Se queredes saber máis entrade no noso blog: www.blogfesquio.blogspot.com 
 

Premios Letras Galegas. María Mariño 

IES Fernando Esquío 
Empedrón 16 
TELÉFONO: 
981391080 

FAX: 
981391280 

E-MAIL 

fesquío_biblio@hotmail.com 

Visítanos na páxina: 
www.opacmeiga.rbgalicia.org 

ou no noso blog: 
www.blogfesquio.blogspot.com 

 

                     

 
 
  

          



 
Wiese, Jim: El superespía científico 
Nº rex. 9723 
A ciencia e o espionaxe poden ir da 
man. 
 
 
 
 

Krauss, Laurence: La Física de los 
superhéroes, nº rex. 9721 
Porque a física non ten nada de 
aburrida e todo o que nos rodea está 
cheo de procesos físicos. 

 
Pedregal Manuel: Tu Pilates, 
 nº rex 9724  
Para manterse en forma 
 
Wolke, Robert: Lo que Einstein no 
sabía, nº rex .9721 
Por que o ceo é 
azul? Sería máis 

lixeira a carga dun camión que 
transportase pombas se estas estivesen 
en voo? Por que crepita un cubito de xeo 
no vaso? Estas e outras curiosas dúbidas 
asaltáronnos algunha vez a todos. Agora, 
Robert L. Wolke resólveas ao expor 
explicacións definitivas e 
asombrosamente sinxelas que desfán moitos fenómenos 
«misteriosos» da vida cotiá. 

 
Sierra i Fabra, Jordi: Las chicas de 
alambre. nº rex 7318 
Coas mozas de arame, o autor descóbrenos 
as reviravoltas dun universo anhelado e 
envexado, pero tras o que se ocultan mozos 
e mozas de carne e óso, ás veces 
demasiado novos para o éxito. 
 

 
Fdez Paz, Agustín: Contos por 
palabras  
nº rexistro 2955 
Velaquí oito historias, ben diferentes 
entre si,pero que teñen un punto de 
partida común:todas naceron a partir 
dun dos anuncios por palabras cos 
que batemos tódolos días cando 
lemos calquera xornal.Spiderman, un 
unicornio 

solitario, o home-lobo, un libro con 
estrañas propiedades, un vampiro sen 
emprego... son algúns dos insólitos 
personaxes que se dan cita nas 
páxinas deste libro. 
 
Xestería, J. A: Caldo de mares para 
homes libres nº rex.9239 
O Santa Liana, un clíper portugués de feitoría americana, 
navegaba de bolina con tódalas velas inchadas como se 
estivesen preñadas do vento alisio. Procedía de Lisboa e 
levaba á Habana mercadorías e paxase, na porta de mando, o 
socairo dun pendello de lona, dous homes falan moi preto do 
temoneiro.... 
 
Hergé: Tintín no Tibet. 
 Nº rex. 7425 
Un clásico de aniversario, temos 
toda a colección: en América, e os 
xarutos do faraón, na lúa, e as 
xoias da Castafiore, Stock de 
coque, Voo para Siney, no Congo, 
O loto azul, as 7 bolas de cristal, 
O segredo do alicornio… 
 

       
 
 
 
 
 
 

Novidades 

SOLUCIÓNS 
Enxeños matemáticos :   1…………………….         2 ……………………  

    3 ……………………      4…………………… 
Unha solución para que non desesperedes durante o verán: a metade de doce en números romanos XII sempre é 
sete, xa vedes que non é tan difícil . 
 
Topónimo:  …………………………………………….. 


