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1. Grao de cumprimento dos obxectivos propostos nas liñas
prioritarias para o curso 2016/2017.
Introdución
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 un centro que presenta gran diversidade e
complexidade de alumnado e isto fai que sexa máis difícil atender ás necesidades de
cada grupo.
Este curso, a groso modo, podemos destacar os seguintes aspectos na dinámica da
biblioteca:


A coordinación recaeu na mesma persoa que o curso pasado e isto trouxo
consigo que se afianzasen as dinámicas de cursos anteriores e se puidese dar
impulso a novas dinámicas, especialmente as relacionadas con atención á
diversidade e promoción do hábito de lectura.
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Déuselle un novo impulso á colaboración entre as bibliotecas dos tres IES da
Estrada.
A coordinación co EDL, coa persoa coordinadora das actividades en pro da
igualdade de xénero, co departamento de galego, co departamento de historia
e co de matemáticas foi a base fundamental para moitas das actividades que
se puxeron en marcha.
A nivel xeral, as previsións cumpríronse e fomos capaces de poñer en marcha
actividades de grande calado como “ A HORA DE LER” para o alumnado da ESO.
Esta actividade tivo varios efectos positivos na formación do alumnado como
usuarios da biblioteca e como lectores. E, como consecuencia, notouse tamén
maior implicación deste nas actividades propostas desde a biblioteca.
A principio de curso aprobouse un novo Proxecto lector.

A nivel xeral, estamos satisfeitos/as co traballo feito porque as circunstancias non nos
permitían facer máis. Temos que recoñecer que a nosa actividade está dirixida sobre
todo ao alumnado da ESO, Bacharelato e FP básica. O alumnado de formación
profesional apenas ten contacto coa biblioteca e o profesorado destas áreas, de forma
xeral, tampouco.

Análise do cumprimento dos obxectivos:
1. Organización e xestión.

-

-

-

-

-

Fíxose unha sección con literatura xuvenil especialmente orientada para a “hora de
ler” que se puxo en marcha neste curso 2017/2018. Con esta mesma finalidade,
iniciouse a selección de materiais a clasificación dos fondos existentes,
clasificándoos por idades e cursos.
Mantívose un contacto permanente cos departamentos 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 “ Aprender a pensar coa biblioteca escolar” e
“ Coñecer o contorno” , polo que se fixo especial fincapé na realización de
actividades sobre estes temas. A biblioteca propuxo varias e coordinou ou apoiou
outras organizadas desde outros departamentos. Estas actividades aparecen
recollidas nesta memoria.
Establecéronse canles de colaboración permanentes cos outros IES da localidade
na organización de actividades, empréstamos de fondos e elaboración de guías de
lectura.
Aprobouse un novo Proxecto Lector.
Mantívose a colaboración que xa viña sendo habitual co Equipo de Dinamización e
Normalización Lingüística e coa Aula de Teatro “ Avelaíñas teatro.
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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 da hora de ler.
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 da Poesía; 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,
de lectura científica.
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
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.

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
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biblioteca, que se difundiu nas titorías. Esta guía está no blogue a disposición de
toda a comunidade educativa:
https://es.scribd.com/document/181185266/GUIA-breve-DE-USO-EPRESTAMO
-

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, 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 da
ESO, outro de 3º e outro de 2º de bacharelato . O que mellor funcionou foi o de 1º
de ESO. Moito alumnado de 2º da ESO que comezou no club de lectura, cando
comezou a funcionar a aula de teatro preferiu integrarse nas súas actividades

2. Breve descrición das actividades desenvolvidas
As actividades da biblioteca organizáronse en torno a tres eixos:




“ Aprende a pensar coa biblioteca escolar”.
Proxecto interdisciplinar “ Coñece o teu contorno”.
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.
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PRIMEIRO TRIMESTRE

Outubro:

-Actualizáronse todos os carnés de biblioteca e déuselle información ao alumnado que
se incorporou sobre o funcionamento da biblioteca.
-Púxose en marcha unha nova edición do club de lectura @s retellador@s do Galiñeiro
con tres grupos: alumnado de 1º , alumnado de 3º ESO , alumnado de bacharelato.
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 ESO
Aquí poden verse os traballos que o alumnado realizou a partir dos libros que leron no club de
lectura científica coordinado polo profesor de matemáticas Cibrán Arxibai

https://lernolosada.wordpress.com/2018/04/24/3862/
https://lernolosada.wordpress.com/2018/05/02/a-que-altura-esta-o-ceo-6/
https://lernolosada.wordpress.com/2018/04/23/a-que-altura-esta-o-ceo/
https://lernolosada.wordpress.com/2018/04/27/a-que-altura-esta-o-ceo-2/
https://lernolosada.wordpress.com/2018/05/02/a-que-altura-esta-o-ceo-4-2/
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O alumnado do club de lectura científica autor dos traballos antes citados

-Celebración do día das bibliotecas. Como este curso o lema escollido pola Asesoría
de Bibliotecas escolares
foi “Aprende a pensar coa biblioteca escolar”, as
bibliotecas dos tres IES de A Estrada, para celebrar o Día das Bibliotecas Escolares (24
de outubro) propuxemos unha actividade conxunta para os tres IES Da Estrada.
Neste enlace poden consultarse consultarse as características da actividade.
https://lernolosada.wordpress.com/2017/10/20/24-de-outubro-dia-das-bibliotecasescolares/
O alumnado tiña que recoller un folleto, no que aparecían xogos de lóxica,
quebracabezas, ... Unha vez resoltas as cuestións que se propuñan, debería entregar
de novo o folleto na biblioteca. A participación na actividade foi masiva pero poucos
entregaron o folleto coas respostas correctas, en parte debido a que algunhas
entrañaban unha seria dificultade para o alumnado dos cursos máis baixos.
Os alumnos/as que responderon correctamente ás cuestións que se lle propuxeron
foron obsequiados coa novela: O curioso incidente dun can a media noite de Mark
Haddon .
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Nesta fotografía aparecen os /as alumnos/as que contestaron correctamente as cuestións
que se lle propuñan na actividade do Día das Bibliotecas

Novembro

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/2017/11/dia-da-cienciaen-galego-2017.html
http://elogoieslosada.blogspot.com.es/2017/11/o-video-dos-dialogos-cientificosno.html
-

Imaxe do alumnado e profesorado participante nos diálogos científicos
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-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: ” Corta a tempo, o maltrato
non chega de súpeto”
 Lectura na Radio dos manifestos.
 Primeiro recreo: actuación musical do alumnado do IES no vestíbulo
https://lernolosada.wordpress.com/2017/11/28/25-n-de-igual-a-igual/





Entre ás 12,25 e as 13,00 h. Acto conxunto no que participou o
alumnado dos tres IES na rotonda. 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 impartida pola profesora
do IES Losada Diéguez Inés Vidal sobre “Identificación e prevención da
violencia de xénero en adolescentes” para o alumnado de 3º e 4º da ESO
dos tres institutos e o alumnado de FPbásica administrativo. A charla
desenvolveuse no salón de actos da Academia de Policía.
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Cartel feito polo alumnado do IES

Alumnas do IES nº 1 e Losada Diéguez e as coordinadoras das bibliotecas
en Radio Estrada
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A psicóloga do CIM da Estrada e a profesora Inés Vidal na charla que esta impartiu o 25 nov.

Máis imaxes en :
https://lernolosada.wordpress.com/2017/11/25/24-de-novembro-actoconxunto-dos-tres-ies/
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-Charla de Jorge Mira : ¿ A que altura está o ceo”

Organizada polas bibliotecas dos tres IES da Estrada con motivo do mes da ciencia en
galego, tivo lugar o 29 de novembro entre as 9.35 e 11.00 horas na Academia Galega
de Seguridade. Asistiu o alumnado de 4º de ESO e 2º bacharelato.

Máis información en https://lernolosada.wordpress.com/2017/11/25/charla-dejorge-mira-a-que-altura-esta-o-ceo/
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Decembro.

-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/2017/12/16/recomendacions-para-as-vacacionsde-nadal/

SEGUNDO TRIMESTRE
Xaneiro e febreiro
-Celebración do día de Castelao

As tres Bibliotecas da Estrada e os Equipos de Dinamización Lingüística programaron as
seguinte actividade:
Data: venres 2 de febreiro de 2018
Hora: as dúas últimas horas. (Saír do IES ás 12.35 h)
Lugar: Academia Galega de Seguridade
Participantes: alumnado dos tres IES. Do IES Losada Diéguez 2º, 3º e 4º de
ESO
Presentación do acto a cargo de: Cristina Rivadulla , Eloy Mosteiro, Marta
Troitiño e Cristina Rivadulla do IES García Barros.


Primeira parte do acto ( 12.45-13.15 h)
Raquel Rodríguez e María Ribadavia, do IES Losada Diéguez, len o texto de
Castelao ” Aos estradenses” publicado na Unión Estradense en 1941 .
Presentación da obra artística de Castelao feita por Jano Sanmartín, profesor
de Educación plástica e visual do IES nº1.
Brais Lueiro, Iria Blanco, Daniel Godoy e Uxía Correa, do IES nº 1 fan
unha adaptación do relato Sabela, do libro Retrincos.
Iván Calviño, do IES Losada Diéguez, interpreta un rap que fixo a partir do
relato A marquesiña e do poema Lela.



Segunda parte do acto ( 13.15 a 14.15) actuación de Celso Sanmartín
https://lernolosada.wordpress.com/2018/02/07/imaxes-do-acto-do-2-de-febreiro/
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Acto de Celso Sanmartin do día 2 de febreiro para conmemorar o Día de Castelao

-

11 de febreiro, Día Internacional da Muller e a Ciencia

Con motivo do Día Internacional da Muller e a Ciencia, o departamento de
matemáticas do IES Losada Diéguez organiza a seguinte actividade:
CONFERENCIA ” XEOMETRÍA E ARTE “ a cargo de PILAR GARCÍA AGRA, profesora
IES nº 1 de Ordes
Data: martes 20 de febreiro de 2018
Hora: de 17.10 h a 18.10
Lugar: aula de usos múltiples
Participantes: alumnado de 3º, 4º de ESO e 1º de Bacharelato
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-O Románico na Estrada

Para dar a coñecer o contorno en que vivimos o alumnado fixo varias actividades nas
que colaborou a biblioteca:
O alumnado de 1º de ESO visitou os petróglifos de Campo Lameiro, o alumnado de 3º
visitou Compostela e Pontevedra e o alumnado de 2º e 4º realizaron unha visita guiada
para coñecer os restos do Románico na Estrada.
Ademais desde a biblioteca propúxose unha actividade de busca de información:
https://lernolosada.wordpress.com/2018/02/14/o-romanico-na-estrada/

-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:
-

Visita á casa de Rosalía do alumnado de 1º ESO
Visita ao Panteón de Galegos/as Ilustes do alumnado de 3º ESO

O alumnado de 3º ESO ante a tumba de Rosalía de Cas

16

-

O 26 de febreiro os tres IES da Estrada celebramos o Día de Rosalía de xeito
conxunto. Foi un fermoso acto no Salón de Usos Múltiples do Losada, no
que se xuntou a música, a palabra e a poesía de Rosalía.
Aí queda o vídeo realizado polo equipo de audiovisuais do EDL Losada. Foi
un proxecto dos EDL do IES Manuel García Barros, IES Nº 1 e IES Antón
Losada Diéguez
https://www.youtube.com/watch?v=xzlL62pCJrI

-

O 27 de febreiro foi o día escollido para celebrarmos a Rosalía.
#versosparanós foi o título escollido para o evento que encheu o Salón de
Actos do Losada de música e poesía. Participou o alumnado de 1º e 2º de
ESO, así como o de 2º de Bacharelato, facendo diversas interpretacións
musicais arredor da nosa escritora. Aí queda o vídeo realizado polo equipo
de audiovisuais do EDL Losada.
https://www.youtube.com/watch?v=Lj3zUyTihOU

Neste enlace poden verse os traballos realizados polo alumnado de 1º da ESO
Polo día de Rosalía https://www.youtube.com/watch?v=3-UXv5u2zkY

Marzo
-Celebración do día das mulleres 8M cunha actividade realizada conxuntamente coas
bibliotecas dos outros IES da Estrada sobre mulleres pensadoras.
Enlace á exposición de mulleres pensadoras:
https://lernolosada.wordpress.com/2018/03/20/8-de-marzo-dia-das-mulleres/
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-

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. Tamén se
expuxeron
micropoemas
elaborados polo alumnado.

Imaxes da conmemoración do Día da Poesía

-Charla de Fran Canosa: ” Galicia, un paraíso xeolóxico”
O día 20 de marzo o alumnado de 3º e 4º da ESO asistiu a unha conferencia na
Academia Galega de Seguridade impartida polo xeólogo Fran Canosa. A actividade
foi organizada polas tres Bibliotecas dos IES da Estrada
https://lernolosada.wordpress.com/2018/03/20/charla-de-fran-canosa-galicia-unparaiso-xeoloxico/
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Imaxe dun dos momentos da exposición de Fran Canosa

TERCEIRO TRIMESTRE
Abril
Celebración do Día mundial do libro. 23 de abril.
O Día do libro, a biblioteca escolar en colaboración co EDL realizamos unha
actividade de animación á lectura que se desenvolveu durante os dous recreos. Tamén
lle fixemos un recoñecemento a todos os alumnos/as que se participaron nas
actividades organizadas pola biblioteca ou que se destacaron pola súa fidelidade coa
biblioteca e a lectura. Nestes dous vídeos pode verse a actividade completa.
https://www.youtube.com/watch?v=u_IiqZxWyl4
https://www.youtube.com/watch?v=urx0alKIu2Y
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No acto participou alumnado e profesorado facendo recomendacións lectoras
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Foto do alumnado que foi galardonado pola súa colaboración coa biblioteca e a súa fidelidade coa lectura

Maio
-9 de maio, Charla de Montse Fajardo: Mulleres represaliadas polo franquismo

A actividade estivo organizada polo departamento de Xeografía e Historia en
colaboración coa biblioteca e constou de dúas sesión: Unha ás 11,25: 2º de
Bacharelato, 1ºB de Bacharelato e outra ás 12,45: 4º da ESO
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-Celebración do Día das Letras Galegas.
Comezamos coa celebración das nosas letras coñecendo a figura de María Victoria
Moreno. Para iso convidamos á tradutora e escritora lucense Ánxela Gracián o pasado
martes 8 de maio, que foi "sometida" a un preparado "bombardeo" de preguntas
preparadas polo alumnado de 1º Bac. Coñecemos datos da obra e da figura de María
Victoria, pero tamén da ponente, que se sincerou, agradecida co auditorio.
http://elogoieslosada.blogspot.com.es/2018/05/letras-galegas-2018-faladoirocon.html

-Elaboración dun boletín de recomendacións lectoras para o verán elaborado polas
tres bibliotecas dos tres IES da Estrada ( en proceso de elaborción)

-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 . Organizáronse catro actividades importantes de
forma conxunta, ademais dos boletíns de recomendacións lectoras : as actividades do
25 N, a actividade con Jorge Mira, a actividade do Día de Castelao con Celso Sanmartín
e a actividade con Fran Canosa.
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Curso e torneo de xadrez
Este curso, aproveitando o lema proposto pola asesoría das bibliotecas escolares de
Galicia, desde a biblioteca puxemos en marcha un curso de xadrez que rematou cun
torneo a final de curso. Estas son algunhas das imaxes do curso. Os premios para os/as
gañadores/as entregarase na última semana do curso.
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A hora de ler
Este curso púxose en marcha a “ Hora de ler”na ESO. Despois de analizar os resultados
da enquisa que se lle fixo ao alumnado para avaliar esta actividade, sacamos as
seguintes conclusións:
-

O alumnado valorou moi positivamente a actividade
É necesario elaborar máis guías de lectura
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O románico na Estrada
Como segunda parte á actividade organizada sobre o románico na Estrada, desde a
biblioteca, en colaboración co departamento de xeografía de historia e o concello da
Estrada que se fai cargo do servizo de guía, organizamos dúas visitas guiadas os días 30
( co alumnado de 4º ESO) e 31 de maio ( co alumnado de 2º ESO).
O alumnado fai unha ruta polo románico da Estrada acompañado dun guía visitando a
igrexa de Tabeirós, Codeseda, Ouzande, o castro de Callobre e a igrexa de Moreiras.
https://lernolosada.wordpress.com/2018/06/03/conecendo-o-contorno-ruta-doromanico-na-estrada/

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 da
ESO. O alumnado de ciclos apenas participou.
- 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 Do
Día do libro
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- 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. Moitas actividades estiveron en
relación con conmemoracións e introducíronse outras, como o xadrez que tiveron un
éxito moi grande. Das actividades que se desenvolveron ao longo de todo o curso,
temos que dicir que o club de lectura foi a máis e o alumnado participou de forma moi
entusiasta. A Hora de ler conseguimos poñela en marcha con éxito e xa temos
detectadas as eivas que temos que corrixir para o curso próximo. Temos proxectado
que o alumnado deseñe por cursos a súa propia axenda e o seu propio marcapáxinas .
Nesta axenda irían as recomendacións lectoras, que se elaborarían tendo en conta as
preferencias que manifestaron na enquisa que se lles pasou a final de curso. Ademais
fariamos unha axenda para o alumnado de ESA, alumnado de ciclos e adultos en xeral
destinada principalmente ás familias, a través da cal se invitaría aos pais e nais a usar a
biblioteca e os seus fondos. O proxecto interdisciplinar é máis dificultoso porque
require moita coordinación.

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

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.
- 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.

26

- 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.

PROPOSTA DE NOVAS ACTIVIDADES:


Ampliar o club de lectura.



“ Hora de ler en familia” e día das bibliotecas escolares

Porase en marcha este curso a “ Hora de ler en familia” dirixida a toda a
comunidade educativa ( pais, nais, profesorado, alumnado ESA e FP, persoal da
administración...)
A comezo de curso editaranse unhas axendas para a ESO por cursos e unha axenda
para o resto da comunidade educativa.
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A axenda será diferente para cada curso e nela irá unha serie de títulos que se lle
propón ao alumnado como recomendacións lectoras. O alumnado elixirá os libros
de entre eses e unha vez lidos o profesor/a encargado do curso poralle un selo
para que conste que efectivamente leu ese libro. A axenda deseñada para toda a
familia levará tamén recomendacións lectoras. Para recibila, a persoa interesada
porase en contacto coa biblioteca ben directamente, ben a través do seu fillo/a
escolarizado no centro.
A comezo de curso organizarase un concurso por curso no que se proporá un
deseño relacionado coa lectura para deseñar a súa axenda e outro para deseñar o
marcapáxinas que se editará para a súa hora de ler.
O día das bibliotecas escolares, o alumnado gañador recibirá un premio e
repartiranse as axendas e os marcapáxinas e a partir desta data comezará a “ hora
de ler”


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.
Lograr unha maior cohesión no equipo da biblioteca.

ACTIVIDADES MARCO. PROGRAMACIÓN POR CURSO.
ACTIVIDADES
PARA
DESENVOLVER AO LONGO DE
TODO O CURSO

A
QUEN
DIRIXIDA

CLUB DE LECTURA

Todo o alumnado

VAI

DEPARTAMENTOS
IMPLICADOS

COORDINACIÓN

Todos

Coordinador/a
biblioteca
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HORA DE LER

Alumnado ESO

Todos

Coordinador/a
biblioteca

HORA DE LER EN FAMILIA

Pais e nais de todo o
alumado e para a
comunidade educativa
en xeral

Todos

Coordinador/a
biblioteca

PROXECTO
INTERDISCIPLINAR

Alumnado
ESO
Bacharelato

Todos

Coordinador/a
biblioteca

CURSO
XADREZ

E

TORNEO

e

DE

Todo o alumnado

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
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
outros
IES
e
departamento
Orientación

Coordinador/a
biblioteca

ACTIVIDADES
PARA
DESENVOLVER NO SEGUNDO
TRIMESTRE

A
QUEN
DIRIXIDA

DEPARTAMENTOS
IMPLICADOS

VAI

VAI

cos
o
de

COORDINACIÓN
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CELEBRACIÓN
CASTELAO

DO

DÍA

DE

Alumnado
Bach.

ESO

e

Biblioteca,
ENDL
Departamento de L.G.

e

Coordinador/a
biblioteca

e

Coordinador/a do
ENDL

CONCURSO
DE
MICRORELATOS
E
MICROPOEMAS CONVOCADO
POR DINAMIZAESTRADA

A todo o alumnado

Biblioteca,
ENDL
Departamento de L.G.

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
ROSALÍA 24 F

Alumnado
ESO
Bacharelato

Biblioteca,
ENDL
Departamento de L.G.

e

Coordinador/a
biblioteca

DO

DÍA

DE

e

DÍA DAS MULLERES 8M

A todo o alumnado

Todos. Colaboración
outros
IES
e
departamento
Orientación

cos
o
de

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
DIRIXIDA

DEPARTAMENTOS
IMPLICADOS

COORDINACIÓN

CELEBRACIÓN DO DÍA DAS
ARTES GALEGAS

Alumnado
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
Departamento de L.G.

VAI

ESO

e

e

Coordinador/a
biblioteca

A Estrada, 6 de xuño de 2018

Carmen Diéguez González ( coordinadora da Biblioteca)
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