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 Queridos nenos e queridas nenas, e queridos maiores, tamén: 
          
 Hoxe é  un día especial para todos nós porque despois de 
tantos esforzos, inauguramos de forma oficial a nosa Biblioteca. Polo 
tanto, as miñas felicitacións a grandes e pequenos. 

  

 Este é o terceiro curso que disfrutamos 
do PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS 
ESCOLARES. Desde o primeiro ano son moitos 
os cambios que sufriu a nosa. Moitos libros 
velliños foron substituídos, e os nosos andeis 
vanse enchendo das aventuras de sempre e de 
hoxe, da poesía, do teatro, de música e 
películas... Podemos facer consulta nos novos 
dicionarios e enciclopedias, visitar museos e 
coñecer biografías exemplares, viaxar por 
países lonxanos, e polo fondo do mar tamén... 

 A concepción da Biblioteca cambiou. Entendemos que debe ser un centro de 
recursos eficiente que axude a complementar todos os ámbitos de estudo; que ofreza ao 
alumnado, ás súas familias, a todos os usuarios, as ferramentas, os materiais, os 
recursos necesarios para formar persoas libres, autónomas, críticas e creativas. 
 
 Ao Concello debemos agradecer as obras que tranformaron ese espazo especial 
nunha máis ampla e acolledora Biblioteca chea de luz e color. Á Asesoría de Bibliotecas 
Escolares o seu apoio incondicional, o seu empuxe e a súa confianza no noso proxecto; e 
á Xunta poder transformalo en realidade. Ao noso Asesor dos Seminarios e a todos os 
Equipos das Bibliotecas Escolares de Galicia, compartir con nós os seus traballos, ideas e 
ilusións.    
 Agradecemos a colaboración desinteresada da xente querida que coas súas 
puntadas agarimosas vestiu a Biblioteca, que nos agasallou coas súas letras, que nos 
alegrou os oídos coa súa música e a quen soubo transformar simples táboas de madeira 
en cómodo mobiliario para os máis pequenos. 
 Ao persoal non docente, ás ANPAS, ao Claustro deste Centro e ao Equipo 
Directivo (a todos eles, presentes e pasados) por traballar, apoiar e ilusionar ao noso 
alumnado. Pero, considero que as grazas máis grazas de todas as grazas deben ser para 
os nenos e nenas (algúns xa  mozos e mozas) por LER e disfrutar da lectura, por 
esforzarse e participar con tantas ganas en todas as actividades, e transmitir ás novas 
xeneracións o seu entusiasmo. 
 Hoxe collín tanta carreiriña que non dixen nin un chis-chis-plof-plof, ha, ha, ha! 
Grazas a todos e todas por estar aquí. Bicos, moitos bicos, a 
todos e todas da vosa amiga 

 

 


