IES CELANOVA CELSO
EMILIO FERREIRO
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BOLETÍN TRIMESTRAL
de información ás familias

NESTE NÚMERO

RECOMENDACIÓNS DE
LECTURAS PARA O
VERÁN

Novas do centro
Rematamos o curso pandémico da mellor
maneira.
ENTREGA DE NOTAS:
Por Abalar: o día 23 de xuño
No centro (co Consello orientador): o día 24 de xuño

PROXECTOS E
CAMPAÑAS DO CENTRO

de 11.00 a 12.00 horas na aula de referencia

RECLAMACIÓNS:
Días de reclamacións: do 24 ao 28 de xuño ata as 12.00
horas
Día das resolucións: o día 28 de xuño ás 13.00 horas

DAVID RUSSELL NO IES
CELANOVA

CONVOCATORIA DE SETEMBRO:
As datas da convocatoria extraordinaria de setembro
aparecerán na web do centro.

E MOITO MÁIS!

TODA A INFORMACIÓN EN
iescelanova.gal
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Aberto o prazo para solicitar participar no
fondo solidario de libros de texto

Prazo: Do 21 de maio ao 22 de xuño
Onde se presenta: Na Secretaría do IES
Celanova ou en Sede electrónica da Xunta
de Galicia.
Os impresos da solicitude: solicítanse na
Conserxería do centro, descárganse na
aplicación Fondo Libros ou descargar aquí
Máis información: nesta páxina no menú:
Familias_Libros de texto_Fondo libros
Publicación de listaxes provisionais:
09/07/2021
Reclamación ás listaxes provisionais: 2
días seguintes á publicación

FOTO DO HOSPITAL DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA

Publicación das listaxes definitivas:
15/09/2021

Devolución de libros
e ordenadores
Vicedirección/ Foto: Carlos Alonso
-A recollida de libros procedentes, tanto do Fondo de
libros como os doados ao centro que foron prestados no
presente curso escolar aos seus fillos/as realizarase da
seguinte maneira:
Mes de xuño: aportarán os libros correspondentes ás
materias aprobadas en xuño. Quedarán pendentes de
entrega para setembro os libros correspondentes ás
materias suspensas. Entregaranse dentro dunha bolsa
na aula 201 á vicedirectora, especificando o nome
do/a alumno/a e o curso.
O calendario de recollida de libros é o seguinte:
1º ESO: día 25 de xuño de 9:00 a 13:00
2º ESO: día 28 de xuño de 9:00 a 13:00
3º ESO: día 29 de xuño de 9:00 a 13:00
4º ESO: día 30 de xuño de 9:00 a 13:00
O día que se entreguen os libros poderán solicitar o
boletín impreso na Secretaría.
Mes de setembro: Os/as alumnos/as traerán o día do
exame os libros relativos ás asignaturas suspensas.
Entregaranse ao rematar o exame na aula 201 á
vicedirectora.
NOTAS IMPORTANTES:
- A non entrega dos citados libros implica o pagamento dos mesmos e a perda do dereito ás próximas axudas.
- Anímase a todas as familias a que doen libros ao centro para outros alumnos e alumnas que o necesiten.
- Lembrade que o 22 de xuño remata o prazo de solicitude de libros para o vindeiro curso 2021/2022.
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Un proxecto interdisciplinar:
O medallón mameluco
Os departamentos de Historia, Galego e
Plástica colaboraron nesta superprodución
na que o alumnado elaborou relatos de
narrativa histórica cun fío condutor; un
medallón mameluco. Un gran traballo de
documentación, escritura, revisión e
ilustración cun fantástico resultado que
veremos moi pronto impreso, con varios
exemplares que quedarán na nosa biblio
para que os levedes en préstamo.

David Russell no
IES Celanova
Foto no arco do noso claustro por Carlos Alonso
O guitarrista internacional David Russel estivo na nosa
vila realizando imaxes e gravacións promocionais, e o
noso fantástico claustro tamén foi escenario dalgunhas
fotos e vídeos que darán a volta ao mundo xunto co
concertista galés. Graciñas por visitarnos!

Foto promocional da web do guitarrista

Os nosos blogs

http://edlgblog.blogspot.com/: o blog de Dinamización Lingüística
http://escarabana.blogspot.com/ : o blog de Meteoescolas
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/ : o blog da Biblio
https://menssanaiescelanova.blogspot.com/ : o blog de vida saudable
https://comprameaigualdade.blogspot.com/ : o blog de xénero
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Campaña 2021 da biblioteca: Un mundo feliz?
Este curso veu condicionado pola
experiencia colectiva- e mesmo global- que
estamos a vivir. Marca un punto de
inflexión e de reflexión na nosa tarefa. Máis
ca nunca evidénciase a necesidade de
orientar o noso traballo de cara á
recuperación de equilibrios.
Certo é que sempre foron precarios, mais
agora aparecen como brutalmente
perdidos: equilibrios ecolóxicos, sociais e
da propia cultura occidental que parece
abalar á beira do novo milenio que se abre
ante nós, non xa como horizonte, senón
coma un cavorco certamente sombrío.
Fronte a estes desequilibrios a nosa
clientela -o alumnado lector e nós mesmastamén procuramos un territorio firme que
nos evite perder pé. De aí que, cando
ollamos arredor e percibimos a realidade
distópica, renomeada como “nova
normalidade”, nos decatásemos de que…
todo estaba xa nos libros.

Consulta todo o material da campaña en:
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/search/label/Un%20mundo%20feliz%3F

Exposicións de
campaña nos
corredores
Fotos por Carlos Alonso e Isidora Gil

Entra no blog da biblio: nel atoparás
toda a información e actividades do curso!
bibliotecapoleiro.blogspot.com

Consulta o catálogo de recomendacións completo en:
http://bibliotecapoleiro.blogspot.com/2021/06/recomendacions-para-pasar-un-veran.html

