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Editorial 

Benvidos de novo á nosa biblioteca! 

Neste segundo ano do boletín 

seguimos interesados en facervos 

partícipes das actividades que 

realizamos no centro.  

Seguimos abrindo a tarde dos xoves 

para calquera consulta ou traballo que 

teñan que facer todos os membros da 

comunidade educativa. 

Ademais das novas adquisicións 

temos novidades na rede: no noso 

blog podedes consultar as películas 

que temos no fondo de biblioteca, ler 

a prensa en varios idiomas e coñecer 

as novidades mes a mes, facer 

Benvidos 

 

Semana  da  Ciencia 

Durante a Semana da Ciencia os 

nosos alumnos tiveron a oportunidade 

de asistir á proxección da película 

“Unha Verdade Incómoda”, na que o 

último Premio Nobel da Paz, Al Gore, 

alerta sobre os perigos de ignorar o 

Cambio Climático. 

 Despexadas xa as dúbidas dos 

primeiros anos, o certo é que na 

actualidade existe un consenso 

xeneralizado entre a comunidade 

científica sobre a realidade deste 

fenómeno, que segundo o informe de 

2007 do IPCC de Nacións Unidas 

(galardoado tamén co Nobel da Paz), 

“moi probablemente (90-99%)” é 

atribuíble ás emisións de Gases de 

Invernadoiro debidas ás actividades 

humanas. 

suxestións ou comentarios aos 

temas que se tratan.... Un mundo 

de posibilidades ao alcance dun 

dedo.  

E tal e como ofreciamos na circular 

de pais de outubro, podedes 

solicitar o voso propio carné de 

biblioteca e así compartir cos vosos 

fillos a ledicia da lectura. 

Por iso, imos  organizar unhas xornadas 

no mes de decembro de formación de 

usuarios dirixidas aos pais e nais. Pronto 

vos chegará a convocatoria. 

Animádevos e facede tamén vos bo uso 

da biblioteca…… que é de todos! 

 

 

 

 

  

 Na última década do século XX a 

temperatura da superficie terrestre 

aumentou 0,6 ºC (1,5 ºC en España!), 

e o nivel do mar está a subir a un 

ritmo de 3 mm/ano, o que supón que 

en 10 anos podemos perder uns 3 m 

de praias en Galicia. 

Datos como estes deberían facernos 

reflexionar: xa non se trata só do 

planeta que lles vamos a deixar ós 

nosos fillos, senón do mundo no que 

vamos a ter que vivir agora mesmo.  

O certo é que ignorar a realidade, por 

moi incómoda que sexa, non vai a 

facer que esta mellore, e o primeiro 

paso para cambiala é coñecela. Qué 

tal se empezamos por unha visita á 

Biblioteca? 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

No século XIX moitos químicos 
decatáronse de que as propiedades 
químicas dos elementos se repetían e que 
había unha certa periodicidade, pero a 
ordenación dos elementos resistíase unha 
e outra vez. 

Pero houbo un home de grande capacidade 
que despois de moitas horas de estudio 
deu unha solución, e propuxo en 1869 o 
Sistema Periódico dos Elementos 
Químicos, Dimitri Mendeleiev. 

 O mérito estivo non so en ordenar os 
elementos coñecidos, ademais o seu 
sistema descubriu erros nas medidas de 
masas atómicas, facilitou o descubrimento 
de novos elementos e foi flexible para 
incorporar un grupo novo de elementos 
químicos, os gases nobres (descoñecidos 
en 1869).  

A táboa periódica y Dimitri Mendeleiev 

 

Como Servizo de Información que somos, 

as nosas posibilidades de axudarvos non 

rematan nos andeis porque poñemos á 

vosa disposición seis ordenadores 

conectados a Internet, e  todas as persoas 

vinculadas ao Instituto temos 

adxudicadas  claves de acceso para o seu 

uso. Dispoñemos pois de enormes fiestras 

abertas ao mundo... pero debedes 

asomarvos a elas con sentidiño para non 

caer ao baleiro, porque  na Rede tamén 

atoparedes manipuladores e delincuentes 

que tentarán coas súas accións que lles 

deades información persoal,  imaxes ou 

peor, contactar físicamente  con vós para 

fins nada éticos. Por iso chamamos a 

atención de pais e alumnos a tomar 

conciencia de que  na Biblioteca o 

emprego dos ordenadores debe ter fins 

informativos e educativos, e por que non, 

lúdico-formativos...; 

Seguridade na web 

 

Seguro que coñeces o lugar onde vives? 
No boletín anterior preguntábamos por A Coveluda, que está na parroquia de Anca, 
e refirese un buraco, unha cavidade natural ou artificial na terra, espenuca. 

Neste boletín queremos que nos faledes do Escorial, onde está e a que se refire. 

Toponimia 

O Sistema Periódico sigue usándose 
actualmente e polo de agora, segue 
sendo a mellor clasificación dos 
elementos.  

Ademais, Mendeleiev fixo traballos 
notables en química e escribiu un libro 
de química considerado en Rusia o 
mellor texto de química do século XX. 

Como reflexión final gustaríanos 
destacar que a idea da periodicidade 
xa estaba presente, pero unha idea 
boa precisa ir acompañada de moito 
traballo para dar o seu froito. A 
construción do Sistema Periódico está 
salpicada de ideas boas, triadas de 
Dobereiner e octavas de Newlands e a 
Táboa de Lothar Meyer, que foron 
inferiores ó Sistema Periódico de 
Medeleiev porque os seus autores nin 
as documentaron tanto nin foron tan 

exhaustivos como Mendeleiev. 

 e pola contra, hai que fuxir sempre da 

tentación de visitar lugares con 

contidos inaxeitados, absurdos ou 

mesmo ilegais. Porque así  

respectámonos a nós mesmos e ao 

lugar no que nos atopamos. 

Quedades convidados a visitar en 

Internet a páxina con consellos 

específicos para unha navegación 

segura 

http://internetyfamilia.asturiastelecentr

os.com/superportal/opencms/superpor

tal 

ou tamén a través do noso blog  

http://blogfesquio.blogspot.com/   

“A orde dos elementos 

estableceuse en 1869 “ 

Onde está e que é O 

Escorial?”. 

http://internetyfamilia.asturiastelecentros.com/superportal/opencms/superportal
http://internetyfamilia.asturiastelecentros.com/superportal/opencms/superportal
http://internetyfamilia.asturiastelecentros.com/superportal/opencms/superportal
http://blogfesquio.blogspot.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome e grupo: 

Suxerencias 

Autor Título Formato 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

No Día das bibliotecas Escolares 

recordamos un autor  no seu 

aniversario: Hergé e ao seu mais 

famoso personaxe. 

 24 Outubro: Día das Bibliotecas Escolares 

 

IES Fernando Esquío 

Empedrón 16 

TELÉFONO: 

981391080 

FAX: 

981391280 

E-MAIL 

fesquio@gmail.com 

 

Ademais de facer unha exposición cos 

libros en galego e francés e as imaxes 

dos momentos máis interesantes das 

aventuras de Tintín, visionamos 

algunhas das súas películas e os 

alumnos participaron nun concurso 

sobre os seus coñecementos dos 

personaxes e as súas aventuras.  

 

A participación foi masiva: 138 

papeletas entregadas, e a gañadora 

foi Denise Lobeiras Casal, 
alumna de 1ºA da ESO  

 

 

Estamos na Web! 

Visítanos na páxina: 

http://blogfesquio.blogspot.com/ 

 

ou no noso blog: 

www.blogfesquio.blogspot.com 

 

O escritor barcelonés Jordi Sierra i 

Fabra gañou o Premio Nacional de                      

Literatura Infantil e Xuvenil coa súa 

obra "Kafka e a boneca viaxeira", unha 

novela que recrea un episodio real da 

vida do escritor checo.  

Autor de 315 libros, Sierra está 

orgulloso de ser "o escritor vivo que 

máis obras publicou en España", e de 

figurar, xunto a nomes como Bécquer, 

Pío Baroja ou García Lorca, entre os 

10 autores máis lidos nos centros 

escolares españois como no noso. 

Traducido a 25 linguas e con case 8 
millóns de exemplares vendidos, o 
escritor está máis envorcado na súa 
fundación que na literatura. Creada 
con obxecto de que os nenos "non o 
pasen tan mal" como el o pasou na 
súa infancia e "para que poidan 
cumprir os seus soños", a fundación 
emprende iniciativas como o Premio 
Sierra para escritores menores de 18 
anos, dotado con 3.000 euros, ou 
talleres literarios infantís en Colombia.  

Un premiado moi especial: Jordi Sierra i Fabra 

Nacido en 1947 nun fogar humilde e 
"minguado por un problema de 
Tartamudez", Sierra di que a súa 
infancia non foi "nada fácil", e que 
comezou a escribir á temperá idade de 
8 anos para salvar os seus obstáculos 
comunicativos. 
 

 
 
 
 
 

"Escribía porque me podía comunicar 

cos demais sen tartamudear" 

afirma Sierra, que tamén houbo de 

enfrontarse á prohibición do seu pai de 

dedicarse á literatura "porque os que 

escribían morríanse de fame". Non foi 

así de feito todos coñecemos: 

Campos de fresas, Las chicas de 
alambre, Las fans, El mensajero del 
miedo, Nunca seremos estrellas de rock e 

moitos mais... 

 

http://blogfesquio.blogspot.com/


 

 

Literatura en lengua española: 

Ortí A. y Sempere, J.: Leyendas urbanas nº rex. 9397  

Boyne, J.: El niño con el pijama de rayas, nº rex 9396   

Grandes, A.: El corazón helado, nº rex 6888   

Lienas, G.: El diario rojo de Carlota, nº rex 5118    

Martín, A.: El diario rojo de Flanagan, nº rex 5116   

 Bailey, J.: De sexo también se habla: guía para adolescentes, 
nº rex 6661     

 
 

Libros de Historia: 

Colección “Historia de España”: 

1. Monarquía e imperio, nº rex 6674 (info)  

2. La época del liberalismo, nº rex 6673  (info)  

3. República y guerra civil, nº rex 6795    (info)  

Viñas, A.: El escudo de la república: el oro de España, la 
apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, 

 nº rex 9398  

 
 

Colección de música de RBA e Deutsche 
Grammophone 

 
 
 
 

 
Libros de Matemáticas 

Gardner, M.: ¡Ajá! Paradojas que hacen pensar, nº rex 7244   

Mariño, X.: Os dados do reloxeiro: ciencia amena para mentes 

inquietas, nº rex 6379   

Collantes, J. y Pérez, A.: Matecuentos, cuentamates: cuentos con 

problemas, nº rex 7344 

 
 

Libros de Ciencias Naturais e Física e Química 

Bourg, D.: ¿Cuál es el futuro del desarrollo sostenible?, nº 

rex 9715    

Lazslo, P.: ¿Se puede beber el agua del grifo?, nº rex 9716    

Sadourny, R.: ¿Se ha vuelto loco el clima?, nº rex 9717   

Chardín, G.: ¿Podemos viajar en el tiempo?, nº rex 9718   

Queré, D.: ¿Qué es una gota de agua?, nº rex 9719   

Cavedón, JM.: ¿Es realmente peligrosa la radiactividad?, nº 

rex 9720   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Novidades  (Para mais información mira no BLOGFESQUIO) 

SOLUCIÓNS ós Enxeños matemáticos do boletín anterior: 
   
 1.-Caeu de cabeza.        2.- Un tren foi ás 02:00 am e outro pm 
   3.- O primeiro en todo  4.- Abecedario 

 

Topónimo deste boletín:  ................................................  


