
Ola!!!!! Amigos e amigas de Andrade, direi  mellor; amigos 

lectores e lectoras de Andrade. 

Xa me coñecedes…….. Sabedes quen son…..? 

Vale! Vale!  Si, son Raioteca. 

E  chámovos amigos porque….  Debemos levar xuntos uns 7 ou 8 

cursos. 

Empecei con vós, sendo un proxecto, un simple debuxo 

e…………… 

Mirádeme agora…. Son un membro mais do cole. 

E falando de cole…… estou encantada aquí na biblioteca de 

Andrade. Gústame moito ver todo o que facedes. Porque aínda 

que moitas veces non estou presente…. Sempre observo o voso 

traballo. 

Cando o cole queda en silencio (e dicir, sen o barullo da maña) 

Vou polas clases e vexo os vosos debuxos e leo moitos dos 

poemas e dos contos, que coma grandes escritores e escritoras 

compoñedes. 

Pero o que mais me gusta é……….. ver o moito que me visitades 

na biblioteca. 

Nos andeis vexo os vosos marcadores co meu debuxo e o voso 

nome, e….. xa sei que libro estades lendo. 

É fantástico!!!! Todo o que está no biblioblog…… estou 

encantada porque todo xira entorno a min, RAIOTECA 

Moitas grazas por todo iso!!!!! 



E…. falando de grazas…… ese é o motivo polo que hoxe estou 

aquí, “en persoa”. 

Quero agradecer a todos os mestres, país, avós e nenos e nenas 

que fixeron posible este novo espazo chamado: “RECANTO DOS 

CONTOS”. 

É fantástico o que fixéchedes no soto do colexio, en vez de usalo 

para gardar libros que non se usan e se enchen de po, 

lográchedes facer un lugar onde os contos cobren vida e nos 

fagan viaxar pola imaxinación, disfrutando todas e todos xuntos 

coas súas lecturas. Pasando momentos irrepetibles, cos contos 

que vós creades ou cos que vos veñan ler e representar. 

MOITAS FELICIDADES A TODAS E TODOS!!!!!!! 

E agora, imos disfrutar dunha representación dos TITIRITEIROS 

DE ANDRADE que queren facer unha homenaxe  aos contos 

clásicos. Así aparecerá unha carapuchiña, un lobo, e…….. non sei 

cantas cousas mais…… 

Tamén sei de boa tinta que unha mamá, BEN DISPOSTA!! Vainos 

contar un conto para sacar as penas……. 

E algunha compañeira tamén nos presentará un conto “on line” 

elaborado por ela mesma . 

Como final de festa cantaremos e bailaremos paseando os 

MAIOS. 

Pasádeo moi ben, espérovos lendo…… algún que outro conto. 

Adeus nenas e nenos e FELICES LECTURAS!!!!!!!! 


