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1. Grao de cumprimento dos obxectivos propostos nas liñas 

prioritarias para o curso 2016/2017. 

Introdución 

A biblioteca contou este curso cunha nova coordinadora, porque a persoa que exercía 

esa función  trasladouse de centro. O cambio de coordinación seguramente ocasionou 

que as dinámicas propias na organización e xestión da biblioteca se visen afectadas.  

Outra dificultade engadida derivouse do feito de que a maioría das persoas integrantes 

do equipo de biblioteca non contaban con horas para colaborar nas actividades de 

organización e xestión  e moitas das que tiñan horas de garda na biblioteca non 

formaban parte do equipo e non colaboraban en nada máis que no servizo de préstamo. 

Pese a todo, cumpríronse, a nivel xeral, as previsións, en base a unha forte vontade por 

parte da coordinadora de alcanzar os obxectivos previstos. 

Para facer unha valoración a nivel global temos que ter en conta as características do 

noso IES. 

O IES Antón Losada Diéguez está situado na zona escolar do Concello de A Estrada. 

Orixinariamente foi centro de formación profesional. Como centro de secundaria ten 

adscrito o CEIP de Figueiroa. 

Coa nova rede de centros da reforma educativa pasou a impartir:  

• Secundaria: ESO e bacharelato 

 • Ciclos formativos de grao medio e superior  

• Educación de adultos  

• Programa de cualificación profesional inicial e Formación Profesional Básica. 

 • Desde o 2008-2009 impártense cursos de inglés como centro delegado da 

Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra.  

En total conta con 600  alumno/as repartido/as en 36 grupos  repartidos entre as 

ensinanzas de: ESO, Bacharelato, FP Básica, Secundaria de Adultos, Bacharelato 

Semipresencial Xestión administrativa, Instalación de Telecomunicacións, 

Electromecánica de Vehículos, Carpintaría e moble, Sistemas microinformáticos e redes, 

Administración e Finanzas, Salvamento e socorrismo e Emerxencias e protección civil. 

Do arriba exposto, podemos deducir que é  dun centro que presenta gran diversidade e 

complexidade de alumnado  e isto fai que sexa  máis difícil atender ás necesidades de 

cada grupo.  
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 A nivel xeral, estamos satisfeitos/as co traballo feito porque as circunstancias non nos 

permitían facer máis.  Pero fomos capaces de ver cales eran as dificultades que se nos 

presentaron ao longo do curso  e traballamos para poñer os medios necesarios para 

superalas en cursos vindeiros. Por iso, decidimos facer un novo proxecto lector, 

ferramenta imprescindible para poder corrixir as eivas que fomos encontrando e que 

iremos explicando ao longo desta memoria. 

 

 

 Análise do cumprimento dos obxectivos: 

1. Organización e xestión. 

 

- Fíxose unha sección con literatura xuvenil especialmente orientada para a “hora de 

ler” que se vai intentar poñer en marcha no curso 2017/2018.  Con esta mesma 

finalidade, iniciouse  a selección de materiais a clasificación dos fondos existentes, 

clasificándoos por idades e cursos 

- Contribuíuse na compra de material para o grupo de teatro do instituto: Avelaíñas 

Teatro. 

- Non foi posible que no horario de tarde-noite houbese un profesor/a de garda na 

biblioteca, por falta de horas. Tampouco foi factible a apertura da Biblioteca fóra do 

horario escolar. 

- Mantívose un contacto permanente cos departamentos, en concreto co de 

Orientación, para adquirir fondos para as clases e para cubrir as necesidades do 

alumnado con maiores dificultades. 

- Na compra dos fondos, ademais dos sinalados arriba, prestouse especial atención á 

educación para a igualdade e en valores e á promoción da nosa lingua. 

- O noso Proxecto xirou este ano sobre  “Hábitos saudables”, polo que se fixo especial 

fincapé na realización de actividades sobre ese tema. A biblioteca propuxo varias en 

relación co tema, actividades que  aparecen recollidas nesta memoria. Sen embargo, 

a implicación de todos os departamentos foi máis ben pobre.  

- Establecéronse canles de colaboración permanentes cos outros  IES da localidade na 

organización de actividades, empréstamos de fondos e elaboración de guías de 

lectura. 

- Elaborouse o borrador para a redacción do Proxecto Lector. 
- Mantívose a colaboración que xa viña sendo habitual co Equipo de Dinamización e 

Normalización Lingüística e coa Aula de Teatro “ Avelaíñas teatro”.  Ademais de 

proporcionarlle material para o seu labor, creamos e xestionamos un  blogue  para 

difundir as súas actividades http://auladeteatrolosada.blogspot.com.es/ 

 

 

http://auladeteatrolosada.blogspot.com.es/
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2. Dinamización e promoción. 
 

- Na adquisición de fondos prestouse unha especial atención á actualización de libros 

en galego, e tamén a súa difusión entre os usuarios. Compráronse libros pensando 

na posta en marcha para o curso próximo da hora de ler e das maletas viaxeiras. 

- Difundíronse as actividade da biblioteca con carteis nos corredores, no taboleiro da 

Biblioteca, na prensa e radio locais, no blogue, correo electrónico do profesorado e 

avisos nas aulas. 

- Ao longo do curso a Biblioteca participou nas conmemoracións e celebracións do 

centro, con distintas actividades: exposicións; certames de lectura, escritura, 

fotografía, oralidade...; vídeos e presentacións; conferencias e actuacións; traballos 

de aula; etc. Procurouse a colaboración cos departamentos e o Equipo de 

Normalización, e a participación activa do alumnado. Entre elas podemos citar:  Día 

das Bibliotecas Escolares, Día da Non Violencia contra as mulleres; Día da Paz; Día da 

Muller; Día do Libro; Día das Letras Galegas... 

- Fomentáronse as actividades  do grupo de teatro da Biblioteca Avelaíñas Teatro, 

como un instrumento eficaz e lúdico de adquisición das competencias básicas e 

superación das desigualdades.. 

- No club de lectura 'Retellador@s do galiñeiro' mantivéronse tres grupos. Un deles, 

foi o grupo de adultos. Aínda que este último grupo fallou nalgunha sesión, mantivo 

o seu funcionamento ao longo do curso. 

- O alumnado en xeral accede a Internet no Centro sen dificultade. Ademais de na 

Biblioteca, contamos con varias aulas de informática. Os equipos da biblioteca son 

utilizados para traballos didácticos sobre todo polo alumnado de adultos. Pola mañá 

tamén hai alumnado que os usa para traballos escolares, sobre todo por indicación 

do profesorado, pero cada vez máis o alumnado conta con medios na súa casa e non 

depende tanto do centro para elaborar os traballos. 

- Nos recreos hai alumnado  que ocupa os posto informáticos para buscar información 

sobre temas do seu interese ou xogar. Desde o equipo tolérase xa que ningún 

alumno demanda os ordenadores para fins educativos nese tempo de lecer, e 

porque consideramos que é unha maneira de achegar ao alumnado ao espazo e aos 

documentos da biblioteca.  

-  Nos recreos o espazo da Biblioteca está sempre ocupado por alumnado que repasa 

para exames, que usa os ordenadores  ou que vai simplemente pasar o rato. Por iso 

a veces  se produce bastante alboroto. É  neste tempo cando o alumnado aproveita 

para coller libros de préstamo ou para facer devolucións. Todos os recreos hai 

alumnado na biblioteca e alumnado collendo ou devolvendo libros. Por outro lado,   

a biblioteca é cada vez máis utilizada para impartir clases, conferencias,  etc. Cada 

vez máis é un lugar onde hai actividade a calquera hora, sobre todo pola mañá. 
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3. Educación para o acceso á información 

- En cursos anteriores confeccionouse unha guía  sobre as normas de uso e 

empréstito, o acceso aos fondos a través da rede, e a organización da propia 

biblioteca, que se difundiu nas titorías. Esta guía está no blogue a disposición de toda 

a comunidade educativa. Ademais, cos grupos de 1º Ciclo da ESO realizouse unha 

actividade na propia biblioteca, seguindo o folleto, coa realización de actividades e 

xogos. 

- Ao carecer dunha hora de reunión no noso horario, tivemos que reunirnos nos 
recreos, o cal dificulta moitísimo a correcta coordinación e a posta en marcha das 
actividades.  Por iso e por falta de horas para a biblioteca por parte das persoas 
integrantes do equipo, non se puido  crear, como se recollía nas propostas,  grupos 
dentro do profesorado do equipo para traballar na Biblioteca formación de usuarios, 
proxecto lector, MEIGA, etc... 

 

4.Fomento da lectura e Proxecto Lector. 

- A principio de curso os departamentos elaboraron as súas propostas de lectura, que 

xunto ao proxecto da Biblioteca, forman parte do Plan Anual do centro. 

- Elaboráronse guías de lectura para as vacacións de nadal e verán en coordinación 

coas bibliotecas dos outros dous IES da Estrada.  

- A través dos certames (recitado de poesía, lectura en voz alta, presentación de 

persoas invitadas) para as distintas etapas, contribuímos á mellora na expresión 

escrita e oral, ademais de facer da lectura unha actividade pracenteira para actores 

e espectadores. 

- Club de Lectura @s Retellador@s do Galiñeiro’ tivo un papel central no fomento da 

lectura entre o alumnado en xeral, como exemplo de goce co hábito lector. 

Procurouse manter o número de membros do club e diversificar as súas actividades, 

facendo do mesmo o motor da dinámica cotiá da biblioteca e das distintas 

actividades. Logrouse constituír tres grupos. Un de alumnado de 1º e 2º e 3º da ESO, 

outro de  4º e 1º de bacharelato e outro de adultos. O que mellor funcionou foi o de 

1º e 2º de ESO. Moito alumnado que de 1º da ESO que comezou no club de lectura, 

cando comezou a funcionar a aula de teatro preferiu integrarse nas súas actividades.  

- Desde o equipo da Biblioteca propúxose como tema interdisciplinar ‘Hábitos 

Saudables’. Este tema é continuación e ampliación do tema tratado durante o curso 

2015-16 ‘Alimentación Saudable’. A biblioteca propuxo algunhas actividades. En 

xeral, a implicación dos distintos departamentos foi escasa.  
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2. Breve descrición das actividades desenvolvidas  

As actividades da biblioteca organizáronse en torno a tres eixos: 

 “ Biblioteca , Territorio das Artes”. 

 Proxecto interdisciplinar “ Hábitos  saudables”. 

 Actividades de fomento da lectura e outras competencias clave. 

No blogue https://lernolosada.wordpress.com/ foise publicando cada unha das 

actividades realizadas desde a biblioteca e moitos materiais elaborados para utilizar nas 

aulas. 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

Outubro: 

- Desenvolvéronse visitas guiadas para o alumnado de 1º da ESO, na hora de 

titoría onde lle explicamos as normas básicas de funcionamento e se fixeron 

xogos de localización de fondos e de autoempréstito. 

 

- Púxose en marcha unha nova edición do club de lectura @s retellador@s do 

Galiñeiro con tres grupos: alumnado de 1º e 2º e 3º  ESO , alumnado de 4º  e 

bacharelato e un grupo de adultos constituído por profesorado. Ao longo do 

curso o grupo que mellor respondeu ás propostas de lectura foi o primeiro. 

 

 
 

Imaxe dunha das sesións do club de lectura 1º e 2º ESO 

https://lernolosada.wordpress.com/
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Imaxes dalgúns/as integrantes do club de lectura con Paula Carballeira 

 

- Celebración do día das Bibliotecas cun concurso de carteis e slogans  de 

animación á lectura. A partir do cartel gañador elaborouse un marcapáxinas 

do que se fixeron copias para todo o alumnado do centro. Establecéronse 

dúas categorías: 

                                    A: Secundaria e FP básica 

                                     B: Bacharelato, ciclos e adultos 

 

O fallo do concurso deuse a coñecer o día 24 de outubro no 2º recreo na 

biblioteca. 

Todos os traballos entregados foron expostos  e difundidos nos espazos 

web do instituto. 

 
Nas seguintes fotografías aparecen os /as gañadores/as do concurso e os carteis premiados: 
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Novembro 

- Representación de “Etiquetas”  unha obra de teatro dirixida por Aida Cobas e 
interpretada por Óscar Varela,  o  29 de novembro con dúas funcións: a primeira 
ás  10:45 para 1º, 2º e 3º da ESO e  2º FPB. A segunda ás 12:45 para 4º, 1º e 2º 
de BAC e 1º FPB. A actividade  foi organizada polo departamento de LC, a 
Biblioteca e a Aula de Teatro “Avelaíñas Teatro” 
 

        Na imaxe aparece un momento da representación. 
 

 

-  Semana da ciencia en galego. Esta actividade estivo organizada polo  Equipo 

de Dinamización Lingüística, xunto cos departamentos de Bioloxía e Xeoloxía, 

Física e Química e Matemáticas.  

Máis información en http://elogoieslosada.blogspot.com.es/ 

 

 

http://elogoieslosada.blogspot.com.es/
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- Charla de Alexandre Quiñoá : “ONGs, un traballo imprescindible” o día 18 

de novembro, ás 10,45 h. tivo lugar, na biblioteca do  noso IES,  unha 

charla  de Alexandre Quiñoá, membro da ONG Asemblea de Cooperación 

pola Paz, dirixida ao alumnado de 3º da ESO. A actividade estivo organizada 

polo departamento de Ciencias Sociais e a Biblioteca. 

 
- Conmemoración do día 25 N: Día para a eliminación da violencia conta as 

mulleres. Esta actividade foi organizada polos tres IES da Estrada en 
colaboración co CIM e o departamento de Orientación. 
 

        Actividades que se organizaron polo 25 N: 

 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 na hora de titoría. 

 Concurso literario  e fotográfico co lema: ” Esixo o teu respecto” 

 Actividade de busca de información  “ A violencia de Xénero en 

números” 

 Lectura na Radio dos manifestos. 

 Entre ás 12,25 e as 13,00 h. Acto conxunto no que participou o alumnado 

dos tres IES  no pavillón polideportivo. O alumnado levou  os carteis 

elaborados nas horas de titoría.  Ao rematar leuse o manifesto elaborado 

previamente polo alumnado. 

 De  13,00  a 14.15 h. O Centro de Información ás Mulleres do Concello da 

Estrada  organizou unha charla informativa para o alumnado de 3º e 4º 

da ESO dos tres institutos. A charla foi 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 achegou a visión actual da xuventude 

fronte á violencia de xénero. A charla desenvolveuse no salón de actos da 

Academia de Policía. 

Os manifestos seleccionados para a súa lectura no acto conxunto do 25 N 

están en: 

 https://lernolosada.wordpress.com/2016/11/24/25-n-manifestos-contra-a-

violencia-de-xenero-elaborados-por-alumnas-de-4o-eso/ 

                         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…..” 

http://www.voluntariadogalego.org/web/asocia.php?mod=not&asc=833
http://www.voluntariadogalego.org/web/asocia.php?mod=not&asc=833
https://lernolosada.wordpress.com/2016/11/24/25-n-manifestos-contra-a-violencia-de-xenero-elaborados-por-alumnas-de-4o-eso/
https://lernolosada.wordpress.com/2016/11/24/25-n-manifestos-contra-a-violencia-de-xenero-elaborados-por-alumnas-de-4o-eso/
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Imaxes da lecturas dos manifestos en Radio Estrada, do alumnado premiado por participar 

na actividade “ A violencia de xénero en cifras” e do acto celebrado no pavillón municipal.  
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 Máis imaxes en : https://lernolosada.wordpress.com/2016/11/26/o-25-n-en-imaxes/ 

 A actividade nos medios de comunicación:                            

https://lernolosada.wordpress.com/2016/11/25/25-n-en-imaxes/ 

 

Decembro. 

- Exposición de fotografías antigas.  Esta actividade foi organizada polo 

departamento de Xeografía e Historia en colaboración coa biblioteca. 

 

 
 

-  Ciclo de cine “ Hábitos saudables” A primeira sesión celebrouse o 21 de 

decembro  coa proxección das seguintes películas: 

1º, 2º, 3º ESO e FPB1: Película: Hoosiers (114´) salón de actos 

4º ESO e FPB 2: Película  Thirteen      (100´) aula 108 

1º e 2º bachar. Película Días de vino y rosas (117´) biblioteca 

ESA (tarde): Película Días de vino y rosas (117´)  biblioteca. 

https://lernolosada.wordpress.com/2016/11/26/o-25-n-en-imaxes/
https://lernolosada.wordpress.com/2016/11/25/25-n-en-imaxes/
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- Elaboración dun boletín de recomendacións lectoras para o Nadal elaborado 

polas tres bibliotecas dos IES da Estrada (Antón Losada Diéguez, Manuel 

García Barros e Nº1 ) 

 

Enlaces para ver a guía elaborada: 

https://lernolosada.wordpress.com/2016/12/08/2526/ 

https://lernolosada.files.wordpress.com/2016/12/lecturas-nadal-todo-apilado3.pdf 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Xaneiro 

- Conmemoración o día 27 de xaneiro do Día do Holocausto . Con motivo desta 

efeméride o departamentos de Xeografía e Historia co apoio da Biblioteca do IES 

Antón Losada organizou as seguintes actividades: 

 

 Exposición: ‘Exilio e deportación. Joaquín Balboa e Antonio Pérez, de 

Monterrei e Boborás aos campos nazis’.  

 

Esta exposición é froito da homenaxe que se celebrou no mes de agosto no 

concello de Monterrei a Joaquín Balboa, veciño do municipio que estivo catro 

anos preso no campo de concentración de Mauthausen. Realizada polo 

profesor do IES Antón Losada, Heladio Anxo Fernández, para as Asociacións 

‘Monterrei, cultura e territorio’ e ‘Sinenomine’, ten como obxectivo principal 

dar a coñecer a historia dos republicanos españois, uns 200 galegos, que, coa 

complicidade das autoridades franquistas, foron vítimas do holocausto nazi. 

Esta exposición foi analizada por todo o alumnado da ESO e Bacharelato e 

estivo apoiada pola proxección de documentais nas clases de historia dos 

cursos máis altos e pola proxección da película La vida es bella en 2º da ESO.  

 

Como reforzo á actividade, o promotor da actividade Heladio Fernández 

Manso impartiu charlas sobre o tema ao alumnado de 2º da ESO e FP básica. 

Ademais elaborou unha guía sobre a exposición. 

 

 Exposición bibliografía sobre ‘Exilio e Deportación’: Selección de libros e 

bandas deseñadas que tratan do exilio dos republicanos e do holocausto e 

en xeral de temática pacifista. 

 
          
 

http://historiadegalicia.gal/2016/07/joaquin-balboa-un-dos-poucos-galegos-que-se-salvou-horror-de-mautahusen/
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Na imaxe o  promotor da exposición dando unha charla ao alumnado de 2º ESO: 

 

                                     Exposición de libros sobre deportación e exilio: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Celebración do Día da Paz. A Biblioteca do IES Antón Losada, en colaboración 

co departamentos de Xeografía e Historia  e Tecnoloxía , seguindo co ciclo 

de cine, e como conmemoración do Día da Paz,  na tarde do martes, 31 de 

xaneiro,  proxectou as seguintes películas: 

o “Azur y Asmar” de Michel Ocelot, para alumnado de 1º da ESO, 

na Biblioteca. 

o  “Un dios salvaje” de Roman Polanski, para o alumnado de 2º da ESO 

a 1º de Bacharelato, ambos inclusive, no Salón de Actos. 

 

 
                                                    O alumnado de 1º ESO vendo a película na biblioteca 
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- Celebración dos 130 anos do nacemento de Castelao. O ano pasado (2016) 

cumpríronse 130 anos do  

nacemento de Castelao. A 

conmemoración desta  efeméride 

levou á organización de actos de 

homenaxe  por toda Galicia. 

Tamén no concello  da Estrada, 

onde, por exemplo, tivo lugar en 

novembro a representación 

de Os vellos non deben de 

namorarse e o 26 de xaneiro o grupo de teatro Os Quinquilláns 

representou Cousas.  Neste contexto e coa intención de difundir a obra e a 

figura  deste insigne rianxeiro, así como dar a coñecer a súa relación coa 

Estrada, a Biblioteca do IES Losada Diéguez, o Departamento de Lingua 

Galega e o Equipo de Dinamización Lingüística  programaron as seguintes 

actividades: 

 Lectura da obra de Castelao en todos os cursos: 

 1º e 2º ESO: relatos de Cousas e Retrincos 

 3º, 4º ESO  e 1º de Bacharelato: lectura de  Cousas e asistencia a 

representación teatral co mesmo nome que tivo lugar o día 26 de xaneiro 

no teatro principal da Estrada 

 Actividade  de busca de información ” Castelao e A Estrada” que se 

realizou entre o 16 e o 27 de xaneiro. Entre o alumnado participante 

fíxose un sorteo e os/as gañadores/as foron obsequiados cun vale para 

libros e un exemplar do libro de Castelao,  Cousas. 

 Exposición sobre Castelao. 

 Acto de homenaxe, coincidindo coa data de nacemento de Castelao, que 

tivo lugar  na biblioteca no 2º recreo. Neste acto  o alumnado leu  relatos 

de Cousas e Retrincos e o texto de Castelao “ Aos estradenses” publicado 

na revista Unión Estradense en 1941 en Bos Aires. Ademais, fíxose 

entrega dos premios ao alumnado  participante  na actividade ” Castelao 

e A Estrada” que resultou gañador. 

 Realizouse no mes de marzo un Roteiro Castelao co alumnado 

participante na actividade de busca de información ” Castelao e a 

Estrada” 

 
       Neste enlace pódese ver o vídeo  da actividade  realizada na biblioteca. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9XHgm7GMzO4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9XHgm7GMzO4
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                   Foto dos/as alumnos/as que resultaron gañadores no sorteo con motivo da 

                    actividade  de busca de información ” Castelao e A Estrada”  
 

 
                                                          Foto do acto celebrado na biblioteca 
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                              Nestas imaxes aparece o alumnado que participou no roteiro  Castelao  
                              que fixemos o 28 de marzo.  As imaxes son do pazo de Oca. 

Febreiro 
 

- Recital poético con poemas de amor e igualdade con motivo do 14 de 

febreiro: “  Ponlle alas ao teu corazón” no que participou principalmente 

alumnado de 1º e 2º da ESO. 

 

 
Nun momento do  recital 

- Celebración do día de Rosalía.  Con motivo desta conmemoración 

a Biblioteca do IES Losada Diéguez , o Departamento de Lingua Galega e o 

Equipo de Dinamización Lingüística  programaron as seguintes actividades: 

  Realización dun Mannequin challenge. 
             https://www.youtube.com/watch?v=fWrpNqNCi-I 

  Unha actividade de busca de información, en colaboración coas 

bibliotecas dos outros IES. Esta actividade desenvolveuse entre o 

día 24 de febreiro e o 14 de marzo.  

https://www.youtube.com/watch?v=fWrpNqNCi-I
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 Recital poético a cargo de alumnado da ESO e Bacharelato. 

 

 
Momento do recital 

Marzo 

- Celebración do día das mulleres 8M cunha actividade realizada 

conxuntamente coas bibliotecas dos outros IES da Estrada sobre mulleres 

artistas. 

Enlace á exposición de mulleres artistas: 

                     https://lernolosada.files.wordpress.com/2017/04/mulleres-artistas_2017-2.pdf 

- Contacontos con Paula Carballeira.  Dirixida a 1º, 2º e 3º ESO e FP Básica 

administrativo. Organizada polo Departamento de Lingua e Literatura 

Galegas, o Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística e a Biblioteca. 
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Imaxes da actuación de Paula Carballeira 

 

 

- Celebración do Día da Poesía: Organizada polo Departamento de Lingua e 

Literatura Galegas, Lingua e Literatura castelá e o Equipo de Normalización e 

Dinamización Lingüística e a 

Biblioteca. Cada grupo de 

alumnos/as escolleu un poema. 

Ese poema imprimiuse e 

plastificouse e despois expúxose 

na entrada do IES. Nun recreo un 

grupo de alumnos/as 

interpretaron  a Alborada de 

Rosalía.   
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Imaxes da conmemoración do Día da Poesía 

- Conmemoración do aniversario da morte de Miguel Hernández cunha 

exposición dalgúns dos seus poemas polos corredores.  

-  

-  
-  

- Realización, o 28 de marzo, dunha visita ao Pazo de Oca co alumnado que 

participou na actividade de busca de información con motivo da celebración 

do aniversario do nacemento de Castelao. 
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TERCEIRO TRIMESTRE 

Abril 

-Celebración do Día das Artes Galegas cunha charla e unha pequena exposición 
do Fotógrafo Gabriel Tizón. Este curso a Asesoría de Bibliotecas escolares enviou 
a todos os centros escolares un cartel co lema  ”A biblioteca, territorio das 
artes”, invitando a todas as  bibliotecas a facer actividades sobre as distintas 
manifestacións artísticas. Por iso, o día 4 de abril, no marco da 
celebración  do “Día das Artes Galegas” que foi o 1 de abril, a biblioteca do IES 
Losada Diéguez organiza unha charla co fotógrafo Gabriel Tizón baixo o título ” 
Migrantes son persoas” na que falou sobre a súa experiencia como fotógrafo 
en  lugares de conflito. 
A charla estaba dirixida ao alumnado de 4º ESO e 1º Bacharelato e 1º FP Básica 

Administrativo e celebrouse no salón de actos desde as 16. 30 e as 17.20 horas.                                          

Enlace do vídeo elaborado polo alumnado no que un alumno fala con Gabriel 

Tizón  https://www.youtube.com/watch?v=ZvBa-Ga49Ks 

Ademais, colocáronse paneis polos corredores con información sobre Maruxa 
Mallo e a súa obra e fíxose unha entrada no Blogue Retallador@s de Galiñeiro 
sobre esta pintora. https://lernolosada.wordpress.com/2017/03/29/1-de-abril-
dia-das-artes-galegas-maruxa-mallo/ 

 

 
 

 
Imaxes de Gabriel Tizón durante a charla. 

https://lernolosada.wordpress.com/2017/03/29/1-de-abril-dia-das-artes-galegas-maruxa-mallo/
https://lernolosada.wordpress.com/2017/03/29/1-de-abril-dia-das-artes-galegas-maruxa-mallo/
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-   Celebración do Día mundial do libro. 23  de abril.  Coincidiu coa celebración 

do V Festival de Teatro Escolar da Estrada organizado pola aula de teatro do 

IES “Avelaíñas Teatro”  Ademais desde a biblioteca instaláronse nos 

corredores uns carteis nos que se pedía que se recomendase un libro. Moito 

alumnado e profesorado participou escribindo o nome de libros e autores no 

cartel. 

 

- A nosa biblioteca estivo presente, acompañando ás dos outros dous IES da 

Estrada, nas  II Xornadas  de Educación  que se celebraron os días 28 e 29 de 

abril no MOME. A participación das tres bibliotecas tiña como 

obxectivo  facer unha exposición das actividades que, desde as bibliotecas, 

se realizan de forma conxunta ou compartida nos tres institutos da 

localidade.  

 Nestes  enlaces aparece recollida a exposición que se fixo sobre a 

colaboración   entre as tres bibliotecas: 

https://lernolosada.files.wordpress.com/2017/04/biblioeses-21.pdf 

http://educaeda.blogspot.com.es/2017/04/a-biblioteca-escolar.html 

 

Maio 

- Celebración do Día das Letras Galegas.  

A biblioteca elaborou materiais para traballar nas aulas de lingua e literatura 

galega de forma que todo o alumnado do IES leu algún relato ou novela de 

Carlos Casares. Tamén elaboramos un cuestionario sobre os carteis que se 

expuxeron nos corredores sobre a figura de Carlos Casares. Os relatos 

escollidos desde a biblioteca foron “ A galiña azul” e “ O xogo da guerra”. 

Ademais algúns grupos leron en clase a noticia sobre o acto de desagravio 

que lle fixo o concello de Viana ao autor homenaxeado.  

 Entrada no blogue:  

https://lernolosada.wordpress.com/2017/05/06/carlos-casares-vento-

ferido/ 

https://lernolosada.wordpress.com/2017/05/05/17-de-maio-dia-das-letras-

galegas-carlos-casares/ 

 

- “Arte e saúde”, actividade sobre hábitos saudables.  A actividade consistía 

en  enviar ao correo electrónico ler.nolosada@gmail.com unha foto feita 

polo/a alumno/a ou na que apareza o/a alumno/a e un texto breve ( haiku, 

micropoema, redacción breve). O tema da foto e do texto debería ser 

a práctica deportiva e a alimentación saudable. No correo había  que poñer 

o nome, curso e no apartado asunto poñer ” hábitos saudables” así como 

especificar no sorteo en que queres participar. Prazo de presentación: desde 

http://educaeda.blogspot.com.es/
https://lernolosada.files.wordpress.com/2017/04/biblioeses-21.pdf
https://lernolosada.wordpress.com/2017/05/06/carlos-casares-vento-ferido/
https://lernolosada.wordpress.com/2017/05/06/carlos-casares-vento-ferido/
https://lernolosada.wordpress.com/2017/05/05/17-de-maio-dia-das-letras-galegas-carlos-casares/
https://lernolosada.wordpress.com/2017/05/05/17-de-maio-dia-das-letras-galegas-carlos-casares/
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o 24 de abril ao 18 de maio. As fotos e textos enviados  expuxéronse  nos 

corredores do IES. Premios: as persoas participantes participaron en dous 

sorteos previamente. Nun sorteábase  un balón e no outro un  libro  do 

fotógrafo Gabriel Tizón. 

 

 
Unha das fotos gañadoras do sorteo sobre hábitos saudables 

 

- Elaboración dun boletín de recomendacións lectoras para o verán elaborado 

polas tres bibliotecas dos IES da Estrada (Antón Losada Diéguez, Manuel 

García Barros e Nº1 ) 

 https://lernolosada.wordpress.com/2017/06/03/guia-de-lectura-para-o-veran/ 

 

Outros aspectos relacionados coa organización das actividades: 

 

- Os medios de comunicación fixéronse eco en numerosas ocasións das 

actividades que realizamos. Algúns exemplos: 

 

http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2017/01/28/ies-

anton-losada-dieguez-conmemora/1613002.html 

https://lernolosada.wordpress.com/2016/11/25/25-n-en-imaxes/ 

 

- A colaboración entre as bibliotecas dos tres IES da Estrada foi constante. Nos 

seguintes enlaces parecen recollidas todas as actividades que se organizaron en 

común este curso e en cursos anteriores : 

https://lernolosada.files.wordpress.com/2017/04/biblioeses-21.pdf 

http://educaeda.blogspot.com.es/2017/04/a-biblioteca-escolar.html 

 

 

 

 

https://lernolosada.wordpress.com/2017/06/03/guia-de-lectura-para-o-veran/
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2017/01/28/ies-anton-losada-dieguez-conmemora/1613002.html
http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2017/01/28/ies-anton-losada-dieguez-conmemora/1613002.html
https://lernolosada.wordpress.com/2016/11/25/25-n-en-imaxes/
https://lernolosada.files.wordpress.com/2017/04/biblioeses-21.pdf
http://educaeda.blogspot.com.es/2017/04/a-biblioteca-escolar.html
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3. Avaliación das actividades desenvolvidas pola biblioteca, e 

do funcionamento dos servizos da propia biblioteca  

Avaliación das actividades 

Con relación a este punto temos que facer as seguintes observacións:  

- O alumnado que en maior medida participou nas actividades da biblioteca foi o de 1º , 

2º da ESO, seguidos polo alumnado de 4º e 1º de bacharelato. 

- O alumnado de ciclos apenas participou e soamente  un grupo do Ciclo de 

Administrativo participou na actividade do Día das Bibliotecas.  

- Houbo actividades que tiveron moito éxito e moita implicación por parte do alumnado 

e do profesorado. Hai que destacar a realizada con motivo do 25 N, e a de busca de 

información sobre Castelao.  

- As actividades nas que se implican varios departamentos ou varios profesores/as  á vez 

teñen máis éxito.  

- En ocasións o alumnado non responde satisfactoriamente a unha proposta porque lle 

coincide con épocas de exames ou porque o profesorado que lle dá clase non o incita a 

participar. Por iso, vemos que é moi importante a cooperación do profesorado para que 

unha actividade teña éxito. 

- En xeral podemos dicir que a colaboración do profesorado foi satisfactoria e a resposta 

do alumnado tamén. 

- Cremos que se fixeron moitas actividades e que foron organizadas a conciencia e con 

afán de chegar ao maior número de persoas posible. Case todas as actividades estiveron 

en relación con conmemoracións. Falta agora volver a retomar outras que se fixeron no 

pasado e que se foron deixando atrás. Actividades importantes pola súa incidencia na 

consecución dos obxectivos que lle están encomendados á biblioteca escolar. Falamos 

da actividade “ A hora de ler” e o  Proxecto interdisciplinar. Para poñer remedio a esta 

eiva  e darlle un novo impulso á biblioteca, no segundo trimestre do curso decidimos 

facer un novo Proxecto Lector que nos servirá de marco para o próximo curso. 

Avaliación do funcionamento dos servizos da propia biblioteca 

Despois de facer enquisas e  de observar comportamentos e actitudes ao longo do curso  

podemos concluír o seguinte con relación ao funcionamento dos servizos da biblioteca: 

- Debemos mellorar e a orde e o silencio, sobre todo nos recreos. No afán de facer da 
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biblioteca un espazo aberto e atraer novos/as usuarios/as, descoidamos un aspecto 

fundamental do que debe ser unha biblioteca, un lugar para ler, estudar ou escribir cun 

mínimo de barullo. A falta de unanimidade por parte do profesorado, favorece esta 

circunstancia. 

- A biblioteca ao longo deste curso converteuse nun lugar a onde vai o alumnado cando 

falta un profesor/a. Cremos que hai que corrixir con urxencia esta práctica que 

desencadea prexuízos para o alumnado que fai un uso correcto deste espazo e para o 

profesorado que traballa no seu funcionamento. 

- Outro aspecto que tamén hai que mellorar é no papel do profesorado como 'mediador' 

entre a biblioteca e os usuarios. Unha mellor coordinación podería ser a solución a esta 

desconexión entre equipo e claustro.  O  novo proxecto lector cremos que é a  

ferramenta necesaria para poñer remedio a esta situación. 

- Unha maior conexión, fluída e periódica coas familiar son tamén tarefas que hai que 

mellorar, aínda que as limitacións de tempo supoñen un obstáculo importante. No 

futuro deberemos poñer máis empeño nesta cuestión. 

4. Previsións de futuro. 

Unha vez feita a análise da situación da biblioteca ata a data, vemos que é necesario 

mellorar a organización e incrementar os recursos para conseguir os obxectivos que 

aínda non logramos. 

OBXECTIVOS: 

 Mellorar a comprensión lectora e crear lectores/as autónomos/as e críticos/as. 

 Fomento dos hábitos de lectura. 

 Atender as demandas de cada un dos niveis, materias e sectores da comunidade 

educativa. 

 Atender a diversidade do alumnado. 

 Compensar  as desigualdades socioculturais e económicas  de orixe do alumnado 

e das familias. 

 Formación de usuarios/as. 

 Mellorar a organización e a coordinación. 

 Fomentar a formación, información e participación das familias para que 

colaboren na formación lectora dos seus fillos. 

 Afianzar as relacións coas outras bibliotecas da zona e  aproveitar os recursos 

que proporciona o contorno 

 Manter actualizado o blogue: lernolosada.wordpress.com e darlle difusión para 

que sexa un medio de comunicación eficiente e un recurso educativo e de 

cohesión. 



26 
 

 

PROPOSTA DE NOVAS ACTIVIDADES: 

 Ampliar o club de lectura. 

 Poñer en marcha a “hora de ler”. 

 Poñer en marcha as mochilas viaxeiras. 

 Impulsar o Proxecto interdisciplinar anual. 

 

PROPOSTAS PARA MELLORAR A ORGANIZACIÓN 

  Mellorar as canles de comunicación co profesorado  e con toda a comunidade 

escolar para dar a coñecer o funcionamento, as actividades e os fondos da 

biblioteca. 

 Implicar ao alumnado na organización das actividades e no funcionamento da 

biblioteca. 

 O profesorado que forme parte do equipo debería  ter horas para dedicar á 

biblioteca. 

 É necesario que o profesorado do equipo teña unha hora de reunión á semana. 

Senón é posible todo, polo menos que o profesorado responsable das 

actividades que se desenvolven ao longo de todo o curso poida coordinarse coa 

persoa responsable da biblioteca. 

 Habilitar espazos alternativos para o alumnado coa finalidade de que a biblioteca 

non se converta nun lugar onde se refuxia o alumnado cando chove, na aula de 

castigados ou o lugar  onde vai o alumnado cando falta un profesor/a. 

 

ACTIVIDADES MARCO. PROGRAMACIÓN POR CURSO.  

ACTIVIDADES PARA  
DESENVOLVER AO LONGO DE 
TODO O CURSO 

A QUEN VAI DIRIXIDA DEPARTAMENTOS 
IMPLICADOS 

COORDINACIÓN 

CLUB DE LECTURA Todo o alumnado Todos Coordinador/a 
biblioteca 

HORA DE LER Alumnado ESO Todos Coordinador/a 
biblioteca 

MOCHILAS VIAXEIRAS Alumnado da ESO Todos Coordinador/a 
biblioteca 
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PROXECTO INTERDISCIPLINAR Alumnado ESO e 
Bacharelato 

Todos Coordinador/a 
biblioteca 

ACTIVIDADES DE FOMENTO DA 
LECTURA (contacontos, 

representacións teatrais, visita de 
escritores/as, obradoiros…) 

Todo o alumnado Todos Coordinador/a 
biblioteca 

REALIZACIÓN DE GUÍAS DE 
LECTURA 

Toda a comunidade 
educativa 

Todos, en especial LG e LC. 
Colaboración cos outros IES  

Coordinador/a 
biblioteca 

ACTIVIDADES PARA  
DESENVOLVER NO PRIMEIRO 
TRIMESTRE 

A QUEN VAI DIRIXIDA DEPARTAMENTOS 
IMPLICADOS 

COORDINACIÓN 

FORMACIÓN DE USUARIOS/AS E 
CREACIÓN DO GRUPO DE 
VOLUNTARIADO 

Alumnado ESO Biblioteca e Orientación Coordinador/a 
biblioteca 

FORMACIÓN DE USUARIOS/AS Profesorado  Biblioteca Coordinador/a 
biblioteca 

CELEBRACIÓN DO DÍA DAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES 24 O 

Todo o alumnado Todos Coordinador/a 
biblioteca 

DÍA DA CIENCIA EN GALEGO  Todo o alumnado ENDL, Bioloxía e X, 
Matemáticas, Tecnoloxía, F. 
Q... 

Coordinador/a 
do ENDL 

ACTIVIDADES PARA COMBATIR A 
VIOLENCIA CONTRA AS 
MULLERES 25N 

Alumnado ESO e 
Bacharelato e ciclos 
formativos 

Todos. Colaboración cos 
outros IES e o departamento 
de Orientación 

Coordinador/a 
biblioteca 

ACTIVIDADES PARA  
DESENVOLVER NO SEGUNDO 
TRIMESTRE 

A QUEN VAI DIRIXIDA DEPARTAMENTOS 
IMPLICADOS 

COORDINACIÓN 

CELEBRACIÓN DO DÍA DE 
CASTELAO 

Alumnado ESO e Bach. Biblioteca, ENDL e 
Departamento de L.G. 

Coordinador/a 
biblioteca  

CONCURSO DE MICRORELATOS E 
MICROPOEMAS CONVOCADO 
POR DINAMIZAESTRADA 

A todo o alumnado Biblioteca, ENDL e 
Departamento de L.G. 

Coordinador/a 
do ENDL 
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DÍA DA PAZ 30 X / DÍA DO 
HOLOCAUSTO  31X 

A todo o alumnado Biblioteca/ Orientación/ 
CSS/Filosofía e Valores Éticos 
e todos os que queiran 
participar 

Coordinador/a 
biblioteca 

CELEBRACIÓN DO DÍA DE 
ROSALÍA 24 F 

Alumnado ESO e 
Bacharelato  

Biblioteca, ENDL e 
Departamento de L.G. 

Coordinador/a 
biblioteca 

DÍA  DAS MULLERES 8M A todo o alumnado Todos. Colaboración cos 
outros IES e o departamento 
de Orientación 

Coordinador/a 
biblioteca 

DÍA DA POESÍA 21 M 

 

A todo o alumnado Biblioteca, ENDL e 
Departamentos de L.G e LE 

Coordinador/a 
biblioteca 

DÍA DO TEATRO 27 M A todo o alumnado Aula de Teatro Aula de Teatro 
“Avelaíñas 
Teatro” 

ACTIVIDADES PARA  
DESENVOLVER NO  TERCEIRO 
TRIMESTRE 

A QUEN VAI DIRIXIDA DEPARTAMENTOS 
IMPLICADOS 

COORDINACIÓN 

CELEBRACIÓN DO DÍA DAS ARTES 
GALEGAS 

Alumnado ESO e Bach. Biblioteca, departamento de 
Plástica, Música, CCSS  e 
outros 

Coordinador/a 
biblioteca  

FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR DA 
ESTRADA 

Toda a comunidade  Aula de Teatro Aula de Teatro 
“Avelaíñas 
Teatro” 

CELEBRACIÓN DO DÍA DAS 
LETRAS GALEGAS 

A todo o alumnado Biblioteca, ENDL e 
Departamento de L.G. 

Coordinador/a 
biblioteca 

 

A Estrada, 30 de maio de 2017 

 

A coordinadora da Biblioteca 

Carmen Diéguez González 

 

 


