


QUEN SOMOS?
• ENCARGADAS DAS BIBLIOTECAS- REDE COMÚN:

PLAMBE (QUE IMPLICA?) - REDES PERSOAIS.

• PROPOSTAS CONXUNTAS - OBXECTIVO COMÚN.

• COMENTAREMOS: ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES
COMPARTIDAS, CAMBIOS PRODUCIDOS



A BIBLIOTECA ESCOLAR

ESPAZO ATRACTIVO    LUGAR DE REFERENCIA    PUNTO DE ENCONTRO    NÚCLEO DAS 
IDEAS INNOVADORAS    RESPONDE A DESAFÍOS: ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

A ESTRADA TECE REDES E TRAZA CAMIÑOS



FOTOS IES LOSADA DIÉGUEZ



FOTOS IES LOSADA DIÉGUEZ



FOTO BIBLIOTECA GARCÍA BARROS



FOTOS DO IES Nº 1



A ORGANIZACIÓN
• REDES DE CONTACTO

• XANTARES COMPARTIDOS 



EXPERIENCIAS COMPARTIDAS

• LECTURAS DE NADAL E DE VERÁN
• INTERCAMBIO DE LIBROS
• DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA
• CASTELAO E A ESTRADA
• COÑECENDO A ROSALÍA
• DÍA DA MULLER: AS MULLERES ARTISTAS
• POESÍA NECESARIA COMO O PAN DE CADA DÍA
• DÍA DO LIBRO 2017: “LEO POLA CARA”
• DÍA DAS LETRAS GALEGAS



1ª ACTIVIDADE EN COMÚN: 
GUÍA DE LECTURA 2014









GUÍA NADAL 2014









2ª ACTIVIDADE EN COMÚN

• Elaboración dun vídeo con motivo das letras 
galegas no que participaba alumnado dos tres 
IES

• https://www.youtube.com/watch?v=kqJ2IHSti
1o



3ª ACTIVIDADE EN COMÚN

Día internacional contra a violencia 
de xénero

Organizada durante 2 cursos consecutivos
• Os días previos ao 25 de novembro:
• Elaboración dun manifesto por parte do alumnado de 4º

da ESO e bacharelato dos tres IES da Estrada
• Elaboración de carteis con lemas reivindicativos por

parte de todo o alumnado do IES
• Actividade de busca de información “ A violencia de

Xénero en números”



Elaboración de manifestos

Fragmento do manifesto elaborado por Nerea Peleteiro:

• Eu non son inferior. Nin sequera a ciencia me pode dicir o
contrario, así que ti menos aínda.

• Eu son forte, física e emocionalmente; non vos confundades, podo
e vou pedir axuda se a necesito, pero sei defenderme soa.

• Eu son libre. Nada nin ninguén pode quitarme a liberdade, porque é
miña e só miña. Polo tanto, ti non es unha excepción.

• Eu son única. E esa é a cualidade máis bonita que teño, se non a
aprecias, alónxate porque é algo que non vai cambiar. Ninguén o
pode cambiar.

• Eu teño voz. E vou falar con quen queira, como queira e onde
queira; e vou berrar e vou dicir palabrotas, e vou cantar e
vou sorrir e vou suspirar… E ninguén o poderá evitar.

• ............



Elaboración de carteis



Lectura na radio dos manifestos



Acto conxunto no pavillón

• Entre ás 12,25 e as 13,00 h. Acto
conxunto no pavillón polideportivo. O
alumnado portaba os carteis elaborados
previamente. Ao rematar léronse os manifesto
elaborados previamente polo alumnado.



Acto conxunto no pavillón



Lectura dos manifestos no pavillón



Lectura dos manifestos



Lectura dos manifestos



Lendo os manifestos



Actividade organizada polo CIM

• De 13,00 a 14.15 h. O Centro de Información ás
Mulleres do Concello da Estrada organiza unha charla
informativa para o alumnado de 3º e 4º da ESO dos
tres institutos. A charla será impartida conxuntamente
polo Sarxento da Garda Civil de A Estrada, seguindo o
programa do “Plan Director para a Convivencia e
mellora da Seguridade nos Centros Educativos e o seu
Contorno” do Ministerio do Interior, e pola psicóloga
experta en xénero Lara Fuentes que aportará a visión
actual da xuventude fronte a violencia de xénero.

A charla desenvolverase no salón de actos da
Academia de Policía



Actividade “ A violencia de xénero en 
cifras”

• Cada día desde a biblioteca propúxose unha 
pregunta que aparecía pegada nos corredores. En 
total a actividade durou 10 días

• O alumnado tiña que ir  respondendo cada día ás 
preguntas nun impreso que estaba na biblioteca para 
tal efecto.

• O impreso cuberto introducíase nunha caixa que 
estaba colocada na biblioteca ( un por persoa e día)

• As respostas correctas pegábanse ao lado dos carteis 
en que figura a pregunta ao final da actividade.

• Cada centro decidiu os premios que recibiría o 
alumnado participante



Preguntas











Premiados do IES Losada Diéguez na
actividade de busca de información 



ACTIVIDADES CREADAS DESDE OS 
CENTROS E COMPARTIDAS 

• ACTIVIDADE SOBRE CASTELAO
• COÑECENDO A ROSALÍA
• DÍA DA MULLER: AS MULLERES ARTISTAS
• POESÍA NECESARIA COMO O PAN DE CADA 

DÍA
• DÍA DO LIBRO 2017: “LEO POLA CARA”



ACTIVIDADE SOBRE CASTELAO

• Lectura da obra de Castelao en todos os cursos
• Actividade de busca de información ” Castelao e A

Estrada” que se realizará entre o 16 e o 27 de xaneiro
• Exposición sobre Castelao
• Acto de homenaxe, coincidindo coa data de nacemento de

Castelao, con lectura de relatos de Cousas e Retrincos e
entrega dos premios ao alumnado participante na
actividade ” Castelao e A Estrada”

• Realización do Roteiro Castelao co alumnado participante na
actividade de busca de información ” Castelao e a Estrada”

• EN COLABORACIÓN COS EQUIPOS DE DINAMIZACIÓN LING,
DEPART. LG E CONCELLO



ACTO DO DÍA DE CASTELAO



CARACTERÍSTICAS DA ACTIVIDADE DE 
BUSCA DE INFORMACIÓN

• Elaborada a partir dun libro con ese título
publicado polo concello da Estrada en 2011

• Cada día desde a biblioteca proponse unha
pregunta. En total a actividade tem unha
duración de 10 días.

• O alumnado irá respondendo cada día as
preguntas.

• As respostas correctas pegaranse ao lado dos
carteis

• Ao final cada centro decidiu un premio para as
persoas participantes e a realización do roteiro



Imaxe da realización do roteiro



Pazo de Oca



COÑECENDO A ROSALÍA



DÍA DA MULLER: AS MULLERES 
ARTISTAS









POESÍA NECESARIA COMO O PAN DE 
CADA



DÍA DO LIBRO 2017: “LEO POLA CARA”



OS CAMBIOS PRODUCIDOS

• RIVALIDADE VS. COMPLICIDADE

• REPERCUSIÓN CARA A DENTRO VS. CARA A FÓRA

• AFORRO ENERXÉTICO E MAIOR EFICACIA

• COHESIÓN ENTRE O ALUMNADO-REFERENTES 
XERACIONAIS


