PLAN ANUAL DE LECTURA 2016/17
IES LOSADA DIÉGUEZ
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 OBXECTIVOS:
Como desenvolvemento do Proxecto Lector do centro, o I.E.S. Losada Diéguez elaborou
un Plan Anual de Lectura no que se plasman todas as actuacións que os distintos
departamentos didácticos pretenden realizar coordinadamente ao longo do curso para
conseguir os obxectivos propostos no citado proxecto.
Estes son os obxectivos:
1.- Incrementar e estimular os hábitos de lectura de toda a comunidade educativa.
2.- Favorecer a comprensión lectora e a lectura fluída e expresiva.
3.- Contribuír a mellorar a súa competencia na expresión oral e escrita.
4.- Desenvolver as habilidades no proceso de busca de información tanto nos soportes
tradicionais como nas novas tecnoloxías.
5. - Fomentar a creatividade.

 ACTIVIDADES:
Actividades para todo o curso:
 CLUB DE LECTURA
O club de lectura, ‘RETELLADORES/AS DO GALIÑEIRO’ comezou hai cinco anos e
continuou sen interrupción a súa actividade ata o día de hoxe. Forma parte, por tanto,
das actividades ofertadas polo centro e consolidadas co paso dos anos, debido á boa
acollida que ten por parte do alumnado.
Grupos club de lectura:
o Alumnado de 1º a 3º de ESO e FP Básica.
o 4º ESO, Bacharelato (1º,2º) e ciclos formativos.
o Grupo de adultos.
 PROXECTO INTERDISCIPLINAR
Para o curso 2016-2017, desde o equipo da Biblioteca proponse como tema
interdisciplinar ‘Hábitos Saudables’. Este tema é continuación e ampliación do tema
tratado durante o curso 2015-16 ‘Alimentación Saudable’. Todos os departamentos e a
Biblioteca tratarán este tema nas súas actividades lectoras. A Biblioteca proporcionará
os recursos necesarios (en función do orzamento) e fará propostas de actividades aos
departamentos e á comunidade educativa en xeral. Continuaremos compartindo o
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proxecto no blogue onde se irán subindo recursos de interese sobre o tema, tanto os
recollidos en fontes alleas, como os materiais que vaian elaborando os distintos
departamentos e a propia Biblioteca.

Actividades puntuais:
 ACTIVIDADES DE FOMENTO DA LECTURA (contacontos, representacións
teatrais, visita de escritores/as, obradoiros…)
 REALIZACIÓN DE GUÍAS DE LECTURA
 FORMACIÓN DE USUARIOS/AS E CREACIÓN DO GRUPO DE VOLUNTARIADO
 CELEBRACIÓN DO DÍA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 24 Outubro
 DÍA DA CIENCIA EN GALEGO
 ACTIVIDADES PARA COMBATIR A VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES 25N
 CELEBRACIÓN DO DÍA DE CASTELAO
 CONCURSO DE MICRORELATOS E MICROPOEMAS CONVOCADO POR
DINAMIZAESTRADA
 DÍA DA PAZ 30 X / DÍA DO HOLOCAUSTO 31X
 CELEBRACIÓN DO DÍA DE ROSALÍA 24 F
 DÍA DAS MULLERES 8M
 DÍA DA POESÍA 21 M
 DÍA DO TEATRO 27 M
 CELEBRACIÓN DO DÍA DAS ARTES GALEGAS
 FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR DA ESTRADA
 CELEBRACIÓN DO DÍA DAS LETRAS GALEGAS

 PERSOA RESPONSABLE
A persoa responsable do equipo é Carmen Diéguez González , que conta cun equipo de
profesores/as de apoio. A coordinador ten 6 horas de dedicación exclusiva e o
profesorado de apoio 6 en total, das cales 2 son un recreo á semana e 4 son dunha sesión
de clase.

 ACHEGAS DOS DEPARTAMENTOS AO PLAN ANUAL
-

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA:

Pola propia natureza das materias correspondentes ao Departamento de Lengua
castellana y Literatura, a lectura e o contacto co mundo do libro é unha constante en
todos os cursos e ao longo de todo o ano. Continuamente traballa con textos, literarios
ou non literarios, que se len en voz alta, se analizan e comentan formal e
conceptualmente.
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Como complemento a esta permanente actividade lectora a aula, os/as alumnos/as
teñen que realizar ao longo do curso unha serie de lecturas (un libro por avaliación) e a
correspondente proba de comprensión-expresión.
Os libros de lectura obrigatoria ao longo deste curso son:














Andreu Martín: Todos los detectives se llaman Flánagan,
Antonio Buero Vallejo: La fundación.
Antonio Machado: Campos de Castilla.
Antonio Muñoz Molina: Plenilunio.
Antonio Skarmeta: El cartero de Neruda,
César Mallorquí: La mansión Dax.
Fernando Lalana y José María Almércegui: La momia de Leningrado.
Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada.
Julio Verne: Veinte mil leguas de viaje submarino,
Luis Sepúlveda: Un viejo que leía novelas de amor.
Maite Carranza: Palabras envenenadas.
Robert Louis Stevenson: La isla del tesoro.

Ademais, nalgúns cursos, por exemplo en 3º PMAR, dedícase unha unidade
ao libro como obxecto: historia do libro (códices, incunables, tipografía antiga, o libro
electrónico, etc.), compoñentes (cuberta, portada, “portadilla”, lombo, “tejuelo”, etc.),
fichas bibliográficas e bibliotecas (como se busca un libro, CDU, como se organizan as
bibliotecas, bibliotecas temáticas).

-

DEPARTAMENTO DE CC SS:

No Departamento de CC SS, a lectura en distintos formatos e a visualización de
material audiovisual está presente en todas as materias e cursos. As fontes literarias e
visuais son fundamentais entre os recursos didácticos utilizados polo profesorado do
Departamento, e para isto contamos cun extenso e actualizado catálogo de documentos
na Biblioteca e no Departamento.
ACTIVIDADES XERAIS en colaboración coa Biblioteca:
- Conmemoración do Día do Holocausto (27 de xaneiro do 2017):
• Exposición: ‘Exilio e Deportación’, da Asociación Cultural Monterrei, Cultura e
Territorio. Situada no corredor da Biblioteca, por alí pasaron todos os cursos, de 2º da
ESO a 2º de BAC, apoiados nun cuestionario.
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• Exposición de documentos bibliográficos e videográficos sobre o Holocausto.
• Charla do profesor Eladio Anxo Fernández para o alumnado de 2º da ESO na
Biblioteca.
- Desenvolvemento, xunto co Departamento de Teconoloxía e a Biblioteca, do Ciclo de
Cine: Hábitos saudables (tema transversal da biblioteca para o curso). Comezamos o 21
de decembro coa proxección das películas: Días de vino y rosas (Bacharelato); Thirteen
(4º da ESO) e Hoosiers (1º-3º ESO). Houbo só outra proxección no Entroido: Azur y Asmar
(1º da ESO); Jhonny Maddog (2º, 3º, 4º ESO e 1º de BAC), xa que debido a problemas de
comportamento do alumnado, suspendemos as seguintes sesión do ciclo.
- Conferencias: ONGs, un traballo necesario, por Alexandre Quiñoá, membro da ONG
Asemblea de Cooperación para a Paz, para alumnado de 3º da ESO.
ACTIVIDADES POR CURSO:
1º ESO
En 1º da ESO impartiu a materia unha profesora do Departamento de Inglés. No
desenvolvemento do curso usouse preferentemente o libro de texto, acompañado de
textos fontes, imaxes e fragmentos de audiovisuais.
2º ESO
Neste curso utilizáronse as seguintes lecturas parciais:
-

Arte y vida cotidiana en época medieval, Zaragoza, Institución Fernando el
Católico, 2008
BARTLETT, Robert: Panorama medieval, Barcelona, Blume, 2002.
CASTELLS CRIADO, Julián: Glosario de arte románico, s.l., s.e., s.f.
CEBRIÁN, Juan Antonio: La aventura de los godos, Madrid, La Esfera de los
Libros, 2004.
FOLLET, Ken: Los pilares de la tierra, Barcelona, P&J, 1990.
GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando: Atlas de Historia de España, Barcelona,
Planeta, 2003.
GARCÍA OMEDES, A: La guía digital del Arte románico en
www.romanicoaragones.com
JACKSON, Gabriel: Introducción a la España medieval, Madrid, Alianza, 1979.
PERIDIS (seud. de José María Pérez, dir.): Las claves del Románico en
www.youtube.es
PLAZA ESCUDERO, Lorenzo de la: Diccionario visual de términos
arquitectónicos, Madrid, Cátedra, 2012.
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel: «La iconografía de la plástica
románica» en Iniciación al arte románico, Aguilar de Campoo, Fundación Santa
María la Real, 2002, pp.105-130
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-

SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio: Una ciudad de la España cristiana hace mil
años¸ Madrid, Rialp, 1980.
SANTIDRIÁN, Guillermo: Las incursiones vikingas en la Península Ibérica en
www.academia.edu/31255332

Recursos audiovisuais:
Para ilustrar a caída de Bizancio a mans dos otomanos proxectamos unha visión turca a
través de imaxes da película: Fetih 1453 - My Life For My Flag
Aproveitando a posibilidade de introducir nos temas de Idade Media unha mestura de
lecturas e películas xogamos co texto de Umberto Eco e as imaxes da película de J. J.
Annaud: El nombre de la rosa.
Tamén lemos e visionamos fragmentos de varias obras que nos axudaron a encadrar
unha época tan alonxada, no material, dos nosos alumnos: Excalibur, Os viquingos,
Ivanhoe.
-

-

Coa intención de axudar a pensar criticamente utilizamos en varias ocasións textos
históricos comparados. Un bo exemplo sería o material empregado sobre as
Cruzadas:
Doc. A Ibn AL-ATHIR (1160-1233)
Doc. B Urbano II (1095) Doc. C Anónimo (s. XII)
Ou os textos sobre a Inquisición:
Doc. A Bernardo Guy, Técnica de Inquisición, 1307
Doc. B John Fox, O libro dos mártires, 1563
Doc. C John Lynch, Os Austrias, 1992

3º ESO
Neste curso usamos preferentemente: libro de texto, presentacións con imaxes e texto
elaboradas polo profesor, noticias de prensa, páxinas web, e as propias investigacións
do alumnado sobre o seu entorno ou do Mundo en xeral. Combinouse sempre a lectura
de textos e imaxes, ademais da observación atenta, ou lectura do propio entorno, por
parte do alumnado.
Proxectos de curso 3
- Proxecto Terra: Como nos últimos anos participamos no Proxecto Terra, traballando a
Unidade: 'Arquitectura Popular' e viaxando a Allariz no Terceiro Trimestre.
- Intercambio co alumnado do CPI Tomás de Lemos de Ribadavia: Ademais de poñer
en contacto ao alumnado, mediante postais e as redes sociais, levamos a cabo unha
serie de traballos sobre cadansúa comarca que se compartiron: 'O lugar onde vivo',
'Onte e Hoxe: comparación de fotos antigas e actuais'... No mes de xuño visitamos
Ribadavia en compañía do alumnado do CPI.
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- Traballo do Practicum dunha alumna titorizada polo profesor: 'A industria do moble
na Estrada'. A alumna do Practicum elaborou unha presentación que explicou na aula e,
ademais, o alumnado investigou sobre os mobles valiosos (material e
sentimentalmente) das súas casas, comentándoos na aula por medio de fotos ou
fisicamente. Como remate visitamos a exposición 'Da árbore á cadeira' na Cidade da
Cultura.
- Traballo Fin de Grao da ex-alumna do IES Laura Filloy: 'O impacto das centrais térmicas
galegas sobre a calidade do aire en Galicia e a súas representación na prensa escrita.
Unha aplicación educomunicativa na aula'. O traballo desenvolveuse entre o 2º e o 3º
trimestre, coa colaboración do Departamento de Bioloxía, participando os dous grupos
de 3º e un grupo de 4º da ESO. Dentro do traballo o alumnado analizou os efectos
medioambiantais das centrais térmicas a partir das noticias da prensa sobre o tema,
desenvolvendo a súa capacidade crítica e coñecendo o proceso de elaboración das
noticias e os seus condicionantes. Posteriormente asistiu a unha charla do biólogo e
activista Xosé Veiras, que lles achegou unha visión distinta á reflictida nos xornais, e
como remate elaboraron un mural e participaron en pequenos grupos de debate.
Actividades por trimestre 1º trimestre
- A miña paisaxe: No primeiro trimestre propuxemos como actividade inicial que cada
alimno/a tirase unha foto da paisaxe que se ve desde a súa habitación, e a partir do
mesmo comentáronos oralmente na aula.
- O lugar onde vivo: Elaboración dunha presentación cos elementos máis destacados
da súa aldea (edificios, arquitectura popular, espazos naturais, xente...), e posterior
exposición na aula.
2º trimestre
- Fotos antigas: Selección e procura de información sobre fotos antigas en posesión das
súas familias, e posterior comentario na aula.
3º trimestre
- De onte a hoxe: Selección de fotos antigas dunha paisaxe ou casa, e realización dunha
foto actual do mesmo lugar. Elaboración dunha redacción comentando os cambios.
4º E.S.O. – Ciencias sociais - Historia
1ª Avaliación
A nosa 1ª aposta literaria no curso de 4º de ESO foi unha novela que sitúa o espazo
físico do Antigo Réxime. Paisaxe, roupa, estamentos sociais e por suposto, olores: El
perfume, Patrick Süskind.
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Lemos en clase conxuntamente o inicio da novela apoiada ademais na película de Tom
Tykwer e propuxemos a lectura completa da mesma.
Ademais foron recomendadas outras lecturas indicando as dificultades e virtudes das
mesmas: Historia de dos ciudades, Charles Dickens; Guerra y paz, León Tolstoi.
Tamén nesta Avaliación foron proxectados na aula fragmentos de diversas películas
(varias delas parten dunha novela) como ambientación de diferentes acontecementos e
procesos históricos.
2ª Avaliación
Na 2ª Aval. comezamos tratando a guerra da Independencia española polo que
propuxemos a lectura da novela: Un día de cólera, Arturo Pérez Reverte. Foi o paso
previo a análise da obra de Goya centrándonos nos seus cadros históricos máis senlleiros
e no caderno de gravados: Los desastres de la guerra, Francisco de Goya.
Para os procesos de unificación nacional de finais do século XIX utilizamos varias escenas
do filme de Lucchino Visconti, El Gatopardo, recomendando, por suposto a novela de
Lampedusa.
Para a análise da Revolución Industrial partimos das imaxes documentais de Mitchell e
Kenyon, recollidas no DVD “Electric Edwardians” e das fotografías de Lewis Hine sobre
o traballo infantil.
Para situar a época Vitoriana propuxemos a seguinte actividade: Busca unha foto e os
datos esenciais da biografía dun destes escritores vitorianos: Charles Dickens; Irmás
Bronte (Emily, Charlotte e Anne); Lewis Carroll; H.G. Wells; Oscar Wilde; Arthur Conan
Doyle; Bram Stoker; Robert Louis Stevenson; Jane Austen; Rudyard Kipling; Mary
Shelley; Lord Byron; Charles Darwin; William Fox Talbot; Jack o destripador.
Nesta unidade centrámonos nas seguintes películas:
o Daens, Stijn Coninx.
o Germinal, Claude Berri.
3ª Avaliación
Na 3ª avaliación tratamos o Imperialismo. O punto de partida foi o análise dun comic
que permitiría afondar nas causas ideolóxicas do proceso colonizador:
• Tintín en el Congo, Hergé.
Tamén estaba claro traballar co libro:
• El fantasma del rey Leopoldo, Adam Hochschild.
Pero resultaba evidente que unha lectura do mesmo era pouco viable polo seu volume
e polas datas de curso nas que nos atopábamos. Preparamos unha actividade a modo
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de webquest a partir de materiais presentados aos alumnos e da información que aporta
a wikipedia sobre este libro.
Tamén comentamos en clase outras obras como: Zulú, la batalla de Isandwana, Carlos
Roca; El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad; Todo se esfarela, Chinua Achebe; El
asesinato de Lumumba, Ludo de Witte.
Tamén resultou especialmente suxestivo o tema da 1ª Guerra Mundial. A celebración
do centenario do seu inicio aportou unha explosión de novidades editoriais que foron
comentadas na aula. De todos os xeitos tiñamos que concretar e centrámonos en dúas
obras. Unha novela (ou recompilación de relatos) e un cómic: Compañía K, William
March; Puta Guerra, Tardi. Tamén citamos outros 2 exemplos. Unha novela xa clásica e
un curioso comic recén saído do imprenta: Sin novedad en el frente, Erich María
Remarque; La gran guerra, Joe Sacco
No período de entreguerras utilizamos o seguinte material de lectura:
Para a Revolución rusa e o Stalinismo decidimos centrarnos neste 2º apartado e
comentar os problemas de censura e de persecución persoal de moitos intelectuais:
- Osip Mandelstam, do que lemos o epigrama contra Stalin que marcou o seu tráxico
destino e recomendamos as memorias da súa viúva.
- As poetisas Anna Ajmatova e Marina Tsvetaieva, cunha selección dos seus poemas.
- Vasili Grossman, coa súa magna obra: Vida y destino.
- Aleksandr Solzhenitsyn, con Archipiélago Gulag.
- Aproveitando que tiñamos na Biblioteca un exemplar, tamén presentamos o comic de
Pellejero e Lapiere, El vals del Gulag.
Para os EE.UU. de entreguerras comentamos a magnífica novela: El gran Gatsby, Scott
Fitgerald. E vimos a escena inicial da súa última versión cinematográfica. E a obra
mestra: Las uvas de la ira, John Steinbeck.
Para tratar o tema do Fascismo italiano utilizamos a película de Bernardo Bertolucci,
Novecento.
Finalmente, para analizar a figura de Adolf Hitler comparamos as visións contrapostas:
El gran dictador, Charles Chaplin e El triunfo de la voluntad, Leni Riefensthal.
1º DE BACHARELATO, diurno
A lectura é a base do traballo diario na aula, tanto dos contidos dos apuntamentos,
como de fontes documentais e outra información sobre a materia
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- Visualización de películas: Ao longo do curso visualizamos na aula documentais e
películas. Posteriormente o alumnado tivo que respostar a un cuestionario sobre
cadanseu filme e comentámolo na aula.
Filmes:
Campos de muerte e La guerra total, da BBC, documentais sobre a Primeira e a Segunda
Guerra Mundial, respectivamente. Señora de, documental sobre as mulleres galegas
durante o franquismo; El deber de recordar, documental sobra os republicanos españois
presos en Mauthausen; Un asunto real; Germinal; Apocalypse Now; Paradise Now; En
tierra de nadie e Missing.
- Traballo coa prensa:
Acotío fixemos lectura e análise da prensa, utilizando os xornais da hemeroteca da
Biblioteca. Ás veces faciamos análises globais dun xornal seguindo un esquema
proporcionado polo profesor, e noutras ocasións centrámonos en noticias concretas,
por temas ou por espazos xeográficos, sempre vinculadas aos contidos traballados na
aula. Con certa frecuencia pedíuselle ao alumnado que expuxeran oralmente na aula un
resumo de determinadas noticias.
- Lecturas:
El fantasma del rey Leopoldo; Compañía K; A Guerra das trincheiras; Gran Guerra.
- Imaxes:
A lectura de imaxes (fotografías, obras de arte...) tamén tivo un papel principal no
proceso de aprendizaxe ao longo do curso. Fixemos especial fincapé na Historia da
Fotografía e na fotografía na prensa.
2º BACH – Historia da Arte
As esixencias propias do 2º de Bacharelato non fan deste curso un dos máis propicios
para as recomendacións literarias ou fílmicas. Pero, de todos os xeitos, non renunciamos
a estas propostas tendo en conta, ademais, que para unha materia coma Historia da
Arte poden resultar especialmente ilustrativas. Cada tema do programa comezámolo
cun pequeno relato. Por suposto, ao longo do curso utilizamos unha grande variedade
de textos historiográficos que contextualizaban a materia. Entre estes destacamos: Las
vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue
a nuestros tiempos, Giorgio Vasari.
Dentro dos manuais máis utilizados e recomendados durante o curso sinalamos o
estudo xa clásico: La Historia del Arte, Ernst H. Gombrich.
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En cada avaliación foron propostos diferentes materiais audiovisuais (documentais,
películas,…) e literarios (novelas, comics,…). Evidentemente a proposta neste curso non
pode partir da lectura e visionado da totalidade dos mesmos.
Durante o curso foron proxectados ou lidos en clase moitos fragmentos de obras como
as seguintes: La cueva de los sueños olvidados, Werner Herzog; 300 (Comic de Alan
moore e a película); Alejandro Magno; Ágora, Alejandro Amenabar; Serie de novelas do
detective Marco Didio falco, Lindsay Davies; Comic, Alix Senator; Roma, serie de TV da
HBO; El nombre de la rosa, Umberto Eco; El tormento y el éxtasis, Carol Reed.; La chica
de la perla, Tracy Chevalier (+ película, Peter Webber); Habladles de batallas, de reyes y
elefantes, Mathias Enard; La vida secreta de los edificios (del Partenón a las vegas en
trece historias), Edward Hollis; Vidas contadas (biografías de arquitectos), Anatxu
Zabalbeascoa e Javier Rodríguez Marcos; El loco del pelo rojo, Vincente minelli; Pollock,
Ed Harris; Exit through the gift shop, Banksy; Arte, Yasmina Reza; El olor a sangre
humana no se me quita de los ojos (conversaciones con Francis Bacon), Franck Maubert;
David Hockney. El gran mensaje, Conversaciones con martin Gayford.
Historia de España (2º de Bacharelato)
Usáronse con frecuencia fragmentos de películas (do portal Cliphistoria) e a serie
documental 'Memoria de España'. Vimos na aula o documental El deber de recordar. As
presentacións en powert point e a análise de imaxes constituíron unha ferramenta
esencial no desenvolvemento das explicacións. Animouse ao alumnado e premiouse na
nota a lectura de libros e cómics, e o visionado de películas, sobre os contidos da materia
cos que contamos na biblioteca. Por exemplo: La Voz Dormida (libro e película),
Bienvenido Míster Marshall, La Colmena, O lapis do carpinteiro, A noite branca, Los
surcos del azar, 7 Paracuellos, 36-39 malos tiempos, As serpes cegas, División Azul,
Triloxía da Guerra de Cuba, El arte de volar, Las guerras silenciosas, etc. •
Xeografía de España (2º de Bacharelato)
Na aula traballouse acotío con noticias de prensa relacionadas cos contidos da materia.
As explicacións acompañáronse en ocasións de fragmentos da serie documental 'España
desde el aire'. As presentacións en powert point e a análise de imaxes constituíron unha
ferramenta esencial no desenvolvemento das explicacións. Vimos e comentamos por
medio dun cuestionario o documental Señora de, sobre a vida das mulleres galegas no
franquismo.
Debido ao apertado dos contidos non puideron usarse máis recursos que aos
apuntamentos e materias complementarios moi seleccionados e 'racionados': mapas,
gráficas, textos...
EDUCACIÓN ADULTOS
- Mitoloxía, símbolos e atributos (M3 e Hª da Arte bacharelato semipresencial)
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Proxección de imaxes relacionadas co mundo do consumo, da moda e da publicidade
seguida de debates. As descubertas, a colonización e a globalización permitíronnos ir a
orixe e difusión de certos alimentos, en a orixe de novas pautas de consumo. A presenza
de emigrantes no grupo M2 fixo que escolleramos o tratamento dalgún produto propio
de climas alleos ao noso. A lectura permitiunos traballar asuntos como a etimoloxía,
propiedades etc.
- "Bilioteca Escolar. Base de Exploracións" No mes de outubro, en EA, realizouse una
saída conxunta dos diferentes grupos de persoas adultas ao parque arqueolóxico da Arte
Rupestre de Campo Lameiro. A biblioteca escolar foi efectivamente una base de
exploración e as paredes serviron de soporte para compartir con todo o alumnado algo
do aprendido. A biblioteca tamén foi o punto de partida para a visita ao museo de
Pontevedra e casco histórico no mes de marzo.
Sobre o lema "Alimentación saudable" aproveitamos as exposicións realizadas por
outros departamentos e as actividades propostas (Arte, Mundo clásico…)
No módulo M2 dentro da materia Oferta Curricular de Centro baixo o lema Aplicacións
Creativas recibimos un curso práctico de decoración de galletas.
Historia do Mundo Contemporáneo (1º Bacharelato, adultos)
Ademais de fragmentos seleccionados, visionáronse completos dous documentais da
serie 'El siglo del pueblo' (BBC): Campos de muerte (1ª Guerra Mundial) e La guerra total
(II Guerra Mundial); e o documental 'El deber de recordar', sobre os republicanos
españois presos en Mauthausen. Leuse e comentouse na aula a banda deseñada La
guerra de las trincheras. Outros cómics que se animou a ler ao alumnado, e que algún
deles recolleu na biblioteca foron: Una historia popular del Imperio Americano; Maus;
Los Surcos del azar; As Serpes Cegas ou Kongo

-

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Proxecto Lector de Centro: de acordo co exposto artigo 38º Bibliotecas escolares e
lectura do Decreto 86/2015, a través desta programación garántese un tempo dedicado
á lectura co fin de traballar o elemento transversal de comprensión lectora e a
competencia clave de Comunicación Lingüística, así como a promover o hábito e paixón
pola lectura.
Algunhas das actividades previstas para colaborar co Proxecto Lector do Centro son as
seguintes: Lectura e análise de textos (xornalísticos, científicos, publicitarios,
bibliográficos, etc.), uso da biblioteca de aula (dicionario científico e atlas xeográfico),
fontes de información en soporte dixital ou impreso para o tratamento dos contidos,
redacción e lectura de textos escritos polo alumnado sobre temas relacionados coas
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unidades e recomendación da lectura libros de divulgación científica seleccionados da
biblioteca do centro.
Durante a realización destas actividades levarase a cabo a avaliación do dominio da
práctica e comprensión lectora, a distinción dos diferentes tipos de textos e a
identificación da súa utilidade. O modo de rexistro será na ficha de seguimento de cada
alumno/a. Informarase aos profesores das áreas de linguas e ao titor do progreso ou as
incidencias en cada alumno/a, para tomar medidas de reforzo no momento que sexan
precisas.

-

DEPARTAMANTO DE LINGUA LATINA

“PRODESSE ET DELECTARE”


Dende o noso espazo preténdese promover a
lectura voluntaria e a elaboración de traballos de
afondamento nalgún tema concreto que sexa de
interese para o alumnado.
A programación da materia contén un amplo
listado de obras relacionadas có mundo clásico e
outro de dictiografía -en constante revisión- cos sitios e páxinas máis útiles e
interesantes da rede.

Os obxectivos tanto de carácter xeral como de índole mais concreta para fomentar o
incremento e gozo da lectura foron acadados con un alto nivel de satisfacción nos seus
diferentes niveis.

1.Listado de obras 2º Bacharelato
Proposta da CIUG
-

a) Historiografía: Livio Ab urbe condita I, 56, 4-60. (“Episodio de Lucrecia”)

-

b) Épica: Ovidio, "Metamorfoses", I, 452-567; IV, 55-166; X, 1-71.

-

c) Lírica: Catulo, Selecta de poemas 51, 2, 86, 87, 109, 5, 7, 3, 85, 70, 8, 11.

-

d) Teatro: Plauto Pseudolus

confer

“As Metamorfoses” de Ovidio versus “A metamorfose” de Kafka versus “Samsa

namorado” de Murakami, relato incluído no seu libro “Homes sen sen mulleres” (carácter
voluntario)
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2.Listado de obras 4º ESO/1 Bacharelato
1º TRIMESTRE (A ESCOLLER)
- “Así aman os deuses” Concha Romero
- “Un salmantino en Roma ”Fernando Lillo
- “Ana e a sibila” Antonio Sánchez Escalonilla
- “Thermae Romae” Mari Yamazaki.
- “Gárdate dos Idus” Lola Gándara
- “A asombrosa viaxe de Pomponio Flato” Eduardo Mendoza

2º TRIMESTRE (A ESCOLLER)
_Astérix en Hispania
-Os loureiros do César
-Astérix e Cleopatra
-A residencia dos deuses
-O agasallo do César
-O papiro de César
-Insultos de amor: grafitos pompeyanos

2.Listado de obras 3º ESO
-

Diversos cantos da “Odisea” de Homero
Selección de poemas de Kavafis. (Ítaca)
Epitafios romanos.
Selección de Odas de Horacio (Carpe diem)
Diversos mitos de Ovidio : “Las Metamorfosis”
“Eros e Psique” “O asno de ouro” de Apuleyo
Conto do “Home lobo” Satiricón de Petronio

-O Departamento de Latín -en colaboración co Departamento de Grego- mantendo unha xa
vella tradición, asistiu no mes de marzo as xornadas do Festival de Teatro Grecolatino
MMXVII, evento creado pola SEEC Galicia co propósito de achegar as grandes obras de teatro
grego e romano clásico aos estudantes do Ensino Secundario.
Este curso tivemos , no noso caso, como sede a cidade de Ourense . As obras representadas
foron a traxedia Medea de Eurípides e a comedia Pseudolus de Plauto. A representación
estivo a cargo do Grupo “El Ruiseñor” quen co seu “bo facer” sen dúbida arrancou algunha
bágoa e “Noite Bohemia” responsable de moitos sorrisos.
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https://lernolosada.files.wordpress.com/2017/06/latc3adn.pdf

-

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Os libros que foron incluídos como lecturas para este curso académico por parte do
Departamento de Filosofía son os que se mencionan a continuación.
1 º e 2º ESO VALORES ÉTICOS: Savater, Fernando. Ética para Amador. Editorial
Ariel.
3º ESO VALORES ÉTICOS: Aristófanes. Lisístrata. Ed. Cátedra
4º ESO VALORES ÉTICOS: Thoreau, Henry David. Desobediencia civil y otros
escritos. Editorial Técnos.
1º Bach Semipresencial FILOSOFÍA: Ortega y Gasset. ¿Qué es filosofía? Editorial
Austral. Sartre, Jean Paul. El existencialismo es un humanismo. Editorial Edhasa.
2ºBach HISTORIA DO PENSAMENTO CIENTÍFICO: Brecht, Bertolt. Vida de
Galileo. Alianza Editorial.

DEPARTAMENTO DE GREGO

Sobre a animación á lectura, este departamento pretende fomentar o desenvolvemento
de actividades que estimulen o interese e o hábito da lectura e da expresión oral. Nese
sentido, formarán parte da rutina diaria a lectura en voz alta de textos (orixinais e
traducidos), as recomendacións de libros adecuados aos intereses e madurez dos
estudantes, a exposición oral de traballos ante o grupo, e cantas actividades se
propoñan polo centro para reforzar estes aspectos.
Por outra banda, as lecturas para cada avaliación son a seguintes:
- Arturo Pérez: `La Civilización Griega' (cap. 2 e 3)
- R. López Melero: `Así vivían en la Grecia Antigua' (cap 3,4)
- Eurípides, Medea
-

DEPARTAMANTO DE ECONOMÍA:
Accións de contribución ao proxecto lector:
É un obxectivo fundamental da materia acostumar aos alumnos/as a ler artigos de
prensa, comentarios e libros con contidos económicos, empresariais e tecnolóxicos.
Son varios os motivos:


Melloran a motivación do alumnado favorecendo, traballando con contidos
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e actividades adaptados ao nivel real de posibilidades.
Permiten empregar metodoloxías didácticas máis activas e motivadoras, nas
que o máis importante é o traballo autónomo do alumnado, tanto de
maneira individual como en grupos pequenos, e aproveita estas situacións
para dar unha mellor resposta á diversidade dentro do propio grupo.
Establece relacións entre os contidos das distintas materias tanto do mesmo
ámbito como de ámbitos distintos, como forma de conseguir unha
aprendizaxe máis significativa e máis útil para a vida.
Promove aprendizaxes máis prácticas, reais e funcionais vinculando as
actividades de aprendizaxe co contorno, potenciando as actividades de
investigación, etc.

Neste apartado recóllense a planificación do traballo para o fomento da lectura
co que esta materia pretende contribuír a mellorar a coñecemento técnico e a
acadar os seguintes obxectivos:







Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura.
Formar lectores competentes.
Potenciar a comprensión lectora en galego e castelán.
Fomentar que o alumnado a lectura como fonte de lecer.
Fomentar o uso da biblioteca tanto no ámbito escolar como de ocio.
Axudar na atención á diversidade.

En xeral, o proceso metodolóxico seguirá as seguintes pautas para acadar estes
obxectivos:













Breve exposición do profesor sobre o tema obxecto de estudio. Na maioría
dos casos ilustrarase a presentación do tema cunha lectura motivadora en
voz alta (por parte do profesor ou do alumnado). O libro de texto proposto
dispón de lecturas e noticias en tódalas unidades.
Lectura do tema do libro de texto por parte do alumnado.
Exposición do tema por arte do profesor.
Preguntas e comentarios sobre a exposición e as lecturas.
Realización de exercicios, actividades e traballos.
Cando se entregue material de prensa ou revistas, o alumnado deberá ler,
resumir e comentar.
Farase recomendación de lecturas, tanto para a actividade académica como
para o tempo de lecer para consolidar o aprendido.
Indicarase as fontes de información axeitadas para os contidos.
Insistirase sobre a necesidade de expresarse con corrección a nivel oral e
escrito, empregando da forma máis precisa o vocabulario técnico propio da
materia. Nas correccións de probas e traballos o profesor incluirá un
apartado de valoración da expresión escrita.
Fomentarase as preguntas públicas na clase sobre os textos que non se
entenden, evitando que os alumnos se sintan cohibidos.

Para acadar os obxectivos segundo as orientacións metodolóxicas anteriores, no
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Departamento intentaranse levar a cabo as seguintes actividades:
Explicación dos fondos da Biblioteca do centro.
Periodicidade: Unha vez, no primeiro trimestre. Debido a falta de recursos na
biblioteca do centro, o departamento buscará como mellorar esa dotación.
Informarase ao alumnado das novas incorporacións ao longo do curso.
A prensa do día (comentando noticias de actualidade)
O obxectivo desta experiencia é que o alumno se interese pola actualidade e
aprenda a interpretar a información. Consiste en distribuír un artigo de prensa entre
os alumnos para comentalo e relacionalo co que se estea a estudar nese momento.
Periodicidade: Semanal, por quendas entre o alumnado.
Elaboración dun vocabulario da materia.
Anotando nun caderno ou nun arquivo informático os termos específicos e novos
que vaian xurdindo ao longo do curso.
Periodicidade: Con cada tema.
Lectura individual por parte do alumnado de textos de contido económico,
incluíndo textos legais. Posteriormente o alumnado interpretará o texto facendo
un comentario de textos e/ou elaborará esquemas que lles axuden a estruturar
os temas, servindo estes como ferramenta de aprendizaxe.
Periodicidade: Con cada tema.
Pautas para o comentario de texto:






Comprender globalmente: poñer un título que recolla a esencia
do texto (capacidade para identificar a idea principal do texto).
Obter información: facer un resumo de non máis de 10 liñas:
(capacidade para extraer información do texto).
Reflexionar sobre o contido do texto e relacionar cos contidos vistos na
materia.
Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma
do texto coa súa utilidade e función).
Analizar o vocabulario, sinalando as palabras que non se comprenden e
acudir a un dicionario para descubrir o seu significado.

Lectura en voz alta por parte do alumnado e/ou profesor.
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A lectura en voz alta forma parte das actividades cotiás. Esta realízase sobre
fragmentos do libro de texto (contidos teóricos e lecturas), sobre textos que se
proporcionan aos alumnos, sobre artigos xornalísticos que se levan á aula, sobre
artigos de revistas especializadas, etc.
A esta actividade lectora úneselle a actividade comprensiva do que se le. O noso
departamento cre que tan importante é ler ben como entender o que se le. Por
iso, e tamén de forma sistemática, os alumnos realizan, de forma oral ou escrita,
comentarios
de texto, esquemas, exposicións orais e resumos dos fragmentos lidos. Se é
necesario, a lectura é seguida pola explicación do profesor.
Periodicidade: Case tódolos días
Actividades de busca de información en Internet. É un dos contidos mínimos da
materia. Periodicidade: Dependendo do tema, frecuente.
Uso de dicionarios.
Habituar ao alumnado a que busque o significado dun termo cando se descoñeza.
Pódense empregar dicionarios en liña. É importante que os alumnos saiban
atopar o significado técnico dun termo.
Periodicidade: Ocasional
Recomendación de lecturas.
Estas lecturas poden ser ensaios, artigos de revistas ou de xornais,… Entre as
lecturas recomendadas, o Departamento destaca os libros de texto, lecturas de
actualidade relacionadas con cada tema publicadas na Aula Virtual e os libros dos
fondos da biblioteca, artigos e libros na rede e revistas e prensa especializada de
interese xeral que están a disposición do alumnado na páxina web do Departamento
no sitio do centro.
Periodicidade: A principio de curso.
Realización de traballos de investigación sobre dos distintos contidos da materia;
(textos ou multimedia).
A través destas pequenas investigacións foméntase a lectura de diversas fontes,
a súa análise, a súa síntese e a súa presentación, de forma escrita ou oral. A
presentación oral poderá ser aos compañeiros da clase ou a tódolos alumnos do
centro nos recreos na Biblioteca. Tamén pódense redactar entradas nos blog das
materias. Periodicidade: Ocasional.
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Escribir un artigo con percorridos por Internet
O obxectivo desta experiencia é que o alumno aprenda a atopar datos.
Cada alumno debe entrar nunha páxina web sobre as TIC (organismos
internacionais, grandes empresas, ministerios, organismos,...) e describir a súa
experiencia: vantaxes e inconvenientes que se atopou, facilidade ou dificultade de
atopar información,..
Periodicidade: Esporádica.
Centros de interese e dúbidas (one-minute paper)
Consiste en pedir ao final da clase que, en só 1 minuto (ou 2-3 minutos) cada
alumno indique: a) o máis interesante que aprendeu nesa clase; b) o que lle quedou
menos claro. (O exercicio é obrigatorio). O profesor empeza a clase seguinte
resolvendo dúbidas, sempre respondendo ás preguntas de forma anónima.
Periodicidade: Ocasional.

-

DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA E LITERATURA:

I. Metodoloxía e cualificación
Na programación para o curso 2016-2017 do Departamento de Lingua e Literatura
Galegas, o mesmo que en cursos anteriores, recollíase que:
“O Departamento acordou pór tres libros de lectura obrigatoria, un por avaliación, para
cada curso. Con finalidade de lles tirar o máximo rendemento, serán usados como
procedementos para acadar os obxectivos correspondentes aos desenvolvementos
curriculares de cada curso: tanto para afondar nos aspectos léxico – semánticos, como
nos gramaticais, textuais, etc.
Realizarase unha proba ou traballo sobre o libro de lectura obrigatorio. Dita proba
integrarase en cada curso dentro dos instrumentos de avaliación participando até nun
25% da cualificación correspondente aos bloques de expresión oral e escrita.
Así mesmo os alumnos terán a opción de escoller algún libro de lectura de acordo cos
seus gustos e afeccións e serán, ao igual que os outros, tidos en conta polo profesorado
na avaliación. Hai polo tanto un especial interese por parte deste departamento en
reforzar o hábito lector.”
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De acordo co exposto no programación fixáronse as obras de lectura para cada curso
recollidas no Plan Lector, a metodoloxía de traballo, os instrumentos de avaliación e os
criterios de cualificación, que dun xeito xenérico son os seguintes:


Metodoloxía de traballo:
o Lectura colectiva na aula dalgún fragmento
o Lectura individual
o Comentarios e debates, suscitados e moderados polo docente, sobre
aspectos xurdidos nas lecturas
o Explicacións realizadas polo docente sobre fragmentos e sobre o libro
contextualizando a obra –temática, técnica, estilo, recepción, etc.-, autor
e época.



Instrumentos de avaliación:
o Resolución, individual ou en equipo, por parte do alumnado de guías de
lectura.
o Redacción e ou exposicións orais sobre o argumento, a temática,
personaxes, técnica, etc.
o Traballos de ampliación, individuais ou en equipo, en torno á obra usando
preferentemente as TIC para a documentación e a presentación.



Criterios de cualificación:
o O aproveitamento na lectura dos libros poderá representar até o 25% da
cualificación correspondente aos bloques de expresión oral e escrita.

II. Plan lector
Para os diferentes cursos seguiuse a programación do Departamento no que respecta á
metodoloxía e cualificación, e á selección das obras, para o que neste curso se tivo
presente a celebración do ano Castelao, a homenaxe o finado Agustín Fernández Paz e
a concesión das letras galegas a Carlos Casares. Ao longo do curso realizouse
xustificadamente algunha modificación a respecto da propostas de lectura iniciais,
cando se fixo, foi, ben polo interese manifestado polos alumnos, ou ben para
achegármonos a outros eventos culturais ou literarios xerais que podían integrarse ou
reforzarse coas propostas lectoras.

A seguir especifícanse por cursos as lecturas realizadas.

► 1º ESO
Avaliación escrita e oral da lectura. As obras foron lidas na súa totalidade por todo o
alumnado.


1º trimestre
Riveiro, Breogán. Tonecho de Rebordechao. Galaxia. Funcionou moi ben.
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2º trimestre
Fernández Paz, Agustín. As flores radioactivas. Xerais. Tivo menos éxito que
en cursos anteriores.



3º trimestre
Costas, Ledicia. Esmeraldina, a pequena defunta. Xerais. Con moito éxito, de
xeito que boa parte do alumnado leu da mesma autora Escarlatina, a
cociñeira defunta.

► 2º ESO
A avaliación fíxose para as tres avaliacións mediante un traballo que constaba de
portada, índice e resumo por capítulos escrito a man. As obras foron lidas na súa
totalidade por todo o alumnado.


1º trimestre
A proposta inicial, A miña planta de laranxa lima de José Mauro de
Vasconcelos, tivo que modificarse ao non estar dispoñible o libro.
Finalmente escolleron entre a seguinte oferta:
Abraham Carreiro, Xoeliki. As aventuras dun ciberpirata.
Pasqual Alapont, O inferno de Marta; a máscara do amor.
Anglada María Àngels, O violín de Auschwitz.
Jean-Claude Alain, Rapaces de Dublín.
Ledicia Costas, Unha estrela no vento.
María Solar, As meigas de Lupa.



2º trimestre
Cartas de inverno de Agustín Fernández Paz



3º trimestre
Amais do libro programado, As meigas de Lupa de María Solar, a oferta
ampliouse a outro libro que non fora lido dentro da oferta da 1ª avaliación:
Abraham Carreiro, Xoeliki. As aventuras dun ciberpirata.
Pasqual Alapont, O inferno de Marta; a máscara do amor.
Anglada María Àngels, O violín de Auschwitz.
Jean-Claude Alain, Rapaces de Dublín.
Ledicia Costas, Unha estrela no vento.
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► 2º PMAR
A avaliación fíxose mediante un traballo que constaba de portada, índice e resumo
por capítulos escrito a man. As obras foron lidas na súa totalidade por todo o
alumnado.
Asterix e Obélix, O papiro do César
O corazón de Xúpiter, de ledicia Costas
Noite de voraces sombras, de Agustín Fernández Paz
Contos por palabras de Agustín Fernández Paz
Nunca seré tu héroe, de María Menéndez
Manolito Gafotas de Elvira Lindo.
Cartas de inverno de Agustín Fernández Paz

► 3º ESO
Avaliación escrita e oral da lectura. As obras foron lidas na súa totalidade por todo o
alumnado.


1º trimestre
Celebrando o ano Castelao e en coordinación co Concello e a editorial Galaxia
para asistir a dúas representacións teatrais sobre textos de Cousas de
Castelao en decembro e xaneiro, fíxose a lectura de Cousas. Realizáronse
comentario e traballos de diferentes relatos.



2º trimestre
En homenaxe a Agustín Fernández Paz escolléronse as lecturas entre
Corredores de sombras e A neve interminable, ambas funcionaron ben,
permitindo actualizar o debate sobre a memoria histórica e sobre o xénero
de terror.



3º trimestre
Prado, Miguelanxo: A mansión dos Pampín. Galaxia. Realizouse un traballo
coordinado co proxecto Terra.
Amais fíxose a lectura e comentario na clase de varios relatos de Vento ferido
de Carlos Casares, que remataron de ler na casa.

► 1º FPB
 Nos dous grupos realizouse a lectura, na casa e na clase, comentarios e
probas escritas de O achado do castro de Núñez Singala e de O corazón de
Xúpiter de Ledicia Costas.
► 4º ESO
 1º trimestre
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Celebrando o ano Castelao e en coordinación co Concello e a editorial Galaxia
para asistir a dúas representacións teatrais sobre textos de Cousas de
Castelao en decembro e xaneiro, fíxose a lectura de Cousas. Realizáronse
comentario e traballos de diferentes relatos.


2º trimestre
Dragal II e Dragal IV de Elena Gallego ou O corazón de Xúpiter de Ledicia
Costas. Avaliación escrita e oral da lectura. As obras foron lidas na súa
totalidade por todo o alumnado.



3º trimestre
Avaliación escrita e oral da lectura. A obra foi lida na súa totalidade por todo
o alumnado.
A viaxe de Gagarin, Non hai noite tan longa de Agustín Fernández Paz ou
Poetízate de Fran Alonso.

► 2º FPB
 2º de Administrativo
Fixeron lectura con avaliación oral e escrita de 2 obras a escoller entre O
corazón de Xúpiter de Ledicia Costas, Europa express, Andrea Maceiras e
Reo de Xesús Fraga


2º Automoción
Fíxose lectura con comentarios na casa e na clase de O achado do castro de
Núñez Singala e de Vento ferido de Carlos Casares.

► 1º BAC.
 1º trimestre
Celebrando o ano Castelao e en coordinación co Concello e a editorial Galaxia
para asistir a dúas representacións teatrais sobre textos de Cousas de
Castelao en decembro e xaneiro, fíxose a lectura de Cousas e ademais, neste
curso de 1º de bacharelato, da obra de teatro Os vellos non deben de
namorarse. Realizáronse comentario e traballos de diferentes relatos e
temáticas.



2º trimestre
A opción de lectura foi entre Circe ou o pracer do azul de Begoña Caamaño,
Lourenço Xograr de Manuel Portas e Non hai noite tan longa de Agustín
Fernández Paz.
Fíxose avaliación escrita a través dunha guía de lectura para cada unha das
obras escollidas. Houbo unha preferencia clara da novela de Agustín
Fernández Paz.



3º trimestre
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A lectura foi agora sobre o subxénero da novela negra, escolleuse entre A
praia dos afogados e Ollos de auga de Domingo Villar, ou A memoria da
choiva de Pedro Feijoo. Seguiuse unha guía de lectura sobre novela negra
aplicada á obra escollida.

► 2º BAC.


1º trimestre
Ilustrísima de Carlos Casares.
A obra foi lida na súa totalidade por todo o alumnado. Valoración positiva



2º trimestre
Aneiros, Rosa: Resistencia. Xerais
Valoración moi positiva. Exposicións sobre a lectura.



3º trimestre
Con pólvora e magnolias de Xosé Luís Méndez Ferrín.
Foi lida pola totalidade do alumnado, que realizou traballos sobre a mesma.

III. Outras actividades

► Plan Lector de Centro para a Biblioteca

► Outras actividades realizadas en colaboración coa Biblioteca
Todo o alumnado leu, polo menos, unha obra de Agustín Fernández Paz no
segundo trimestre.
Con motivo do día de Castelao, o día de Rosalía e do Día das Letras Galegas en
todos os curso se leron poemas e textos dos autores/as homenaxeados/as.
Desde a biblioteca coordináronse as actividades e puxéronse a dispor de toda a
comunidade educativa textos e obras dos autores.

A Estrada, 8 de xuño de 2017
A coordinadora
Carmen Diéguez González
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