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PROGRAMACIÓN

Público infantil dende 3 ata 10 anos
Prazas: 30 prazas por sesión
Inscrición*: a partir do día 15 do mes anterior
ás 10.30 h

sábado, 5 de outubro
sábado, 2 de novembro
sábado, 7 de decembro
Os Sabadiños do Roque son obradoiros de animación
á lectura nos que cada mes, un personaxe creado en
exclusiva para a biblioteca – o Roque – presentará
aos participantes novos contos, cantigas e xogos cos
que fomentar a súa imaxinación e o seu amor polos
libros.

A hora dos contos
Hora: 18.00 h

Público infantil dende 3 ata 12 anos
Prazas: 30 prazas por sesión

xoves, 10 outubro
xoves, 14 novembro
xoves, 12 decembro

Club de lectura
Hora: 19.30 h
De outubro a xuño

1º e 3º xoves de cada mes
Público adulto
Prazas: 20 prazas

Un servizo que contribúe a encher de vida o espazo;
servindo de encontro entre as persoas usuarias que,
unidas por un interese común pola literatura, queren
compartir a súa experiencia lectora con outras
experiencias, participando dun achegamento aos textos
lúdico e diferente das canles académicas que nos permita
afondar no proceso literario e mellore a nosa
sensibilidade lectora.

Contos Dakí
Hora: 19.30 h
Público adulto

Sesións de
contacontos
destinada as Celso Fernández Sanmartín
persoas adultas e
venres, 25 de outubro
que continúan a
Paula Carballeira
cultura da
tradición oral
venres, 22 de novembro
galega.

Proxecto de animación á lectura
dirixido ao público infantil da
comunidade. Con esta iniciativa
programada durante todo o ano preténdese fomentar
conceptos como o pracer de ler, a cooperación, a
comunicación, a participación.

Avelino González
venres, 27 decembro
Mostras bibliográficas
Horario de apertura da biblioteca

Público infantil dende 12 meses ata 3 anos
máis acompañantes
Prazas: 30 prazas por sesión
Inscrición*:a partir do día 1 do mesmo mes
ás 10.30 h

SUPERHEROES

Entre arrolos e contiños
Hora: 12.00 h

sábado, 26 de outubro
sábado, 23 de novembro
sábado, 21 de decembro
Sesión de contos para bebés, onde gozan de contos,
cancións e pequenos xogos.

Público xeral, todas aquelas persoas que se acheguen
á biblioteca

Do 7 de outubro ao 2 de novembro
SAMAÍN

Do 28 de outubro ao 2 de novembro
O BO SE BREVE...

Do 4 ao 30 de novembro
DO INCUNABLE AO EBOOK

Do 2 ao 30 de decembro
NADAL

Do 16 de decembro ao 7 de xaneiro

mostras bibliográficas

actividades permanentes

O Sabadiño do Roque
Hora: 12.00 h

Inscrición:

pode facerse de forma presencial na
biblioteca,
mandando
un
correo
electrónico a bpneiravilas@vigo.org
indicando os seus datos (nome e
apelidos, idade, enderezo, teléfono e
correo electrónico) ou ben a través do
teléfono 986 267 759. A actividade é
gratuíta e as prazas cóbrense por orde
de inscrición.

Avenida Martínez Garrido, 21.
36205 Vigo
Telf.: 986 267 759
bpneiravilas@vigo.org
http://bpvigoneiravilas.blogspot.com/
www.vigocultura.org
Público
xeral,
todas
aquelas persoas que se
acheguen á biblioteca

Horario: apertura da biblioteca
Público infantil

O Buzón Real estára na biblioteca
para que todo o mundo poda deixar
as súas peticións os Reis Magos.

Encontro con dous creadores
galegos de banda deseñada co
público da biblioteca no que
amosaran as claves da
creación dos superheroes.

Contos de Nadal
Xoves, 26 de decembro
Hora: 12.00 h

DÍA DAS BIBLIOTECASmércores 15

Inscrición*: a partir das 10.30 h

Encontro con escritores...

Jacobo Fernández

Actividade para centros
de ensino

Hora: 12.00 h
Xoves , 24 de outubro

Co gallo da celebración o 24 de outubro do Día
Internacional da Biblioteca, na BPM Xosé Neira Vilas
unímonos ao festexo convidando a celebralo con nós
a Jacobo Fernández, para falar da importancia das
bibliotecas na nosa sociedade.

novembro

Buzón Real
Do 16 de decembro ao 6 de xaneiro

Encontro con escritores...

Manuel Rivas
Horario: 19.30 h
Data por confirmar
Público adulto

Público infantil dende 3 ata 10 anos

Prazas: 30

do 2 de decembro

Sesión de contacontos onde o público infantil gozará
cos diferentes historias e cancións do Nadal. Contos
que estarán acompañados cun obradoiro onde
realizarán diversas manualidades navideñas.

Obradoiro de Nadal
Venres, 27 de decembro
Hora: 12.00 h

Público infantil dende 3 ata 12 anos

Inscrición*:
Prazas: 20

a partir das 10.30 h
do 2 de decembro

Obradoiro no que o público infantil participará na
decoración navideña da biblioteca, crearán as súas
propias postais de felicitación.

A cesta dos libros 2013
Luns, 30 de decembro

Achégate á Internet. II
Do 19 ao 22 de novembro
Horario: de 10.00 a 12.30 h

Público usuario da biblioteca, maiores de 16
anos, coñecementos básicos de informática ou
Internet

Inscrición*: a partir das 10.30 h do 1 de novembro
Prazas: 6

Proxecto de alfabetización dixital,
no nivel de “Iniciación II”, pensado
para aquelas persoas con
coñecementos básicos no manexo
do ordenador.

Persoas usuarias da biblioteca
Para celebrar que remata o 2013, o
terceiro ano de vida da Biblioteca
Xosé Neira Vilas, premiamos ás
persoas lectoras máis activas de cada categoría
(adulto e infantil)

Achégate á Fotografía
Xoves 2 e venres 3 de xaneiro de 2014
Horario: 11.00 h a 13.00 h

Público infantil a partir de 6 anos
Inscrición*: a partir das 10.30 h do 16 de decembro
Prazas: 15

decembro

outubro

As actividades poden verse sometidas a modificacións

Encontro con escritores...
Fran Bueno e David Rubín
Venres, 11 de outubro
Hora: 19.30 h

