CALENDARIO ACTIVIDADES BIBLIOTECA
INFANTIL E XUVENIL
TEMPORADA 2015

BIBLIOTECA FORUM
METROPOLITANO

bforum@coruna.es

binfantil@coruna.es

SESIÓN 1_ aLUZ ina

MARTES 13 / XANEIRO

XOVES 15 / XANEIRO

SESIÓN 2_ LÚZ ete

MARTES 27 / XANEIRO

XOVES 29 / XANEIRO

SESIÓN 3_ Haz de LUZ

MARTES 10 / FEBREIRO

XOVES 12 / FEBREIRO

SESIÓN 4_ LUZ, cámara e acción I

SÁBADO 14 / FEBREIRO (PRIMEIRA SAÍDA)

SÁBADO 14 / FEBREIRO (PRIMEIRA SAÍDA)

SESIÓN 5_ A trasLUZ

MARTES 24 / FEBREIRO

XOVES 26 / FEBREIRO

SESIÓN 6_ aLUZ inante

MARTES 10 / MARZO

XOVES 12 / FEBREIRO

SESIÓN 7_ A la LUZ do faro

MARTES 24 / MARZO

XOVES 26 / FEBREIRO

SESIÓN 8_ LUZ, cámara e acción II

SÁBADO 28 / MARZO (SEGUNDA SAÍDA)

SÁBADO 28 / MARZO (SEGUNDA SAÍDA)

SESIÓN 9_ reLÚZ ete:

MARTES 7 / ABRIL

XOVES 9 / ABRIL

SESIÓN 10_ Vamos a LUZ ir o noso traballo I

MARTES 21 / ABRIL

XOVES 23 / ABRIL

SESIÓN 11_ Vamos a LUZ ir o noso traballo II

MARTES 5 / MAIO

XOVES 7 / MAIO

SESIÓN 12_ LUZ na rúa

SÁBADO 9 / MAIO DÍA DA CIENCIA NA RÚA

SÁBADO 9 / MAIO DÍA DA CIENCIA NA RÚA

Ás sesións desenvolveranse ás 18.30 h en ambas as bibliotecas. Todas as saidas terán un horario especial, que comunicaremos con antelación

Rúa Durán Loriga, 10, Baixo
15003 - A Coruña
Tlf. 981 184 388

BIBLIOTECA MUNICIPAL
INFANTIL E XUVENIL
Rúa Río Monelos, 1
15006 - A Coruña
Tlf 981 184 298

BIBLIOTECA MUNICIPAL
FÓRUM METROPOLITANO

LUZ en
aCCIón

2015

2015
LUZ en
aCCIón

Se tes entre 9 e 13 anos e ganas de pasalo ben, podes ser o/a
investigador/a ideal para nos acompañar nas trepidantes aventuras e
misións que desenvolveremos no CCI (Club de Ciencia e Investigación)
Solicita información na Biblioteca Municipal Fórum e Infantil e Xuvenil.

Corre, que o tempo pasa!
1. aLUZ ina

6. aLUZ inante

Un novo ano comeza e con el chega o
programa máis aventureiro e intrépido
das Bibliotecas Municipais, o CCI (Club
de Ciencia e Investigación). Fíxate ben
porque no título xa che damos a clave
sobre o que imos traballar este ano.

Despois dunha “chispa” de teoría toca
poñer as nosas lámpadas a funcionar!
É hora de experimentar!!!

2. LÚZ ete
Para que non perdas detalle de todo o
que acontece durante as sesións. Para
que esteas á última de calquera novidade
que se publique acerca do noso tema de
investigación. Nesta sesión, daremos boa
conta do manexo de varias ferramentas
tecnolóxicas.

3. Haz de LUZ
Ansiosos por saber e descubrir máis?
Toca ir pensando xa en explorar máis aló
das nosas bibliotecas. Toca prepararse
para a primeira saída!

4. LUZ, cámara e aCCIón I
Tocar, xogar, desfrutar e aprender
é o que faremos no MUNCYT (Museo
Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de
España), un dos espléndidos museos
da nosa cidade que seguro que
agocha cousas ben interesantes e
que descubriremos da man das e dos
expertos guías.

5. A trasLUZ
Descubriremos a asombrosa historia
da LUZ desde os mitos solares ata
os descubrimentos ópticos que
revolucionaron a vida moderna.

7. Á LUZ do faro
Que sabes dos faros? Sabías que emiten
destellos de LUZ segundo unha secuencia
regular fixa e que cada un ten a súa propia?
Prepárate para adentrarte no marabilloso
mundo dos faros.

8. LUZ, cámara e aCCIón II
Despois da teoría, sempre vén a
práctica. Que mellor xeito de saber
máis dos faros que coñecendo o máis
importante, convertido recentemente en
Patrimonio da Humanidade e que ademais
temos a sorte de termos na nosa cidade!
Visitaremos a Torre de Hércules
por dentro!!!

9. reLÚZ ete
Atraparemos os nosos experimentos
e farémolos brillar con LUZ propia no
Blog do CCI.

10. Imos LUZ ir o noso traballo I
Rebobinaremos o noso traballo á
velocidade da LUZ.

11. Imos LUZ ir o noso traballo II
Xa aprendemos algo da luz, agora só nos
queda prender a mecha para o que está
por chegar. Faremos a nosa particular
posta en escena para o Día da Ciencia
na Rúa.

12. LUZ na rúa
Outro ano máis, os CCI sacaremos á LUZ
o noso traballo. Vide LUZir con nós no Día
da Ciencia na Rúa.

