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1. Grao de cumprimento dos obxectivos propostos nas liñas 

prioritarias para o curso 2018/2019. 

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 537  alumno/as repartido/as en 35 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 nunha nova persoa, pero isto non trouxo consigo que se 

cambiasen as dinámicas de cursos anteriores, posto que a anterior coordinadora pasou 

a formar parte do equipo da biblioteca, polo que houbo unha continuidade especialmente 

nas  actividades relacionadas con atención á diversidade e promoción do hábito de 

lectura. 

 Déuselle un novo impulso á colaboración entre as bibliotecas dos tres IES da Estrada. 

Levamos varios cursos facendo actividades en común pero agora  formouse a 

microrrede Bibliotecas Escolares Estradenses, na que participan os nove centros 

educativos de Primaria e Secundaria do concello de A Estrada.   
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 A coordinación co EDL,  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. Conseguimos manter 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 do alumnado nas 

actividades propostas desde a biblioteca. 

 A principio de curso aprobouse un novo  Proxecto lector. 

A nivel xeral, estamos satisfeitos/as co traballo feito. 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. 

 

- Continuouse coa mellora da sección de literatura xuvenil especialmente orientada para a 

“hora de ler” que se puxo en marcha no curso pasado.  Con esta mesma finalidade, 

seguimos  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 “Coñece  a túa contorna” , polo que se fixo especial 

fincapé na realización de actividades sobre este tema. A biblioteca propuxo e coordinou  

varias que aparecen recollidas nesta memoria. Con elas preténdese que se coñeza a arte, 

natureza, historia, literatura e paisaxe máis próximos e, á vez, moi descoñecidos. 

- 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. 

 

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 Hora de 

Ler. 

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

Biblioteca, na prensa e radio locais, no blogue, redes sociais do centro, correo electrónico do 

profesorado e avisos nas aulas. 
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- 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; Mes da Ciencia en 

Galego; Día da Non Violencia contra as mulleres; Día da Paz; Día do Holocausto; Día das 

Mulleres;  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 catro grupos. Un de lectura 

científica, outro de lectura de cómic, un de alumnado de segundo da ESO e un de Adultos. 

- 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 postos 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, que busca libros, que le a prensa  ou que vai simplemente 

pasar o rato. Ás veces   prodúcese algún alboroto, pero iso forma parte da vida da biblioteca. 

É  neste tempo cando o alumnado aproveita para coller libros de préstamo ou para facer 

devolucións. 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 biblioteca, que se difundiu 

nas titorías. Esta guía está no blogue a disposición de toda a comunidade educativa:  

 Guía breve de uso e préstamo 

 

- 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...  

 

 

https://es.scribd.com/document/181185266/GUIA-breve-DE-USO-E-%20PRESTAMO
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3. 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. 

Neste enlace pódense ver as propostas de lecturas para o Nadal elaborada polas bibliotecas 

dos tres IES da Estrada Recomendacións lectoras para Nadal 

Neste outro enlace pódese acceder ás Recomendacións lectoras verán 2019 

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. 

- O 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 catro grupos. 

Un de alumnado de 2º  da ESO, outro de  3º, 4ºESO e 1º e 2º BACH que tiña como base a 

lectura de cómic, outro de 4º ESO que fixo lecturas científicas e un grupo de adultos. Todos 

funcionaron moi ben. O número de alumnado mantívose sen problemas durante todo o 

curso. 

-  

 

2. Breve descrición das actividades desenvolvidas  

As actividades da biblioteca organizáronse en torno a dous eixos:. 

 Proxecto interdisciplinar “ Coñece a  túa contorna”. Con el pretendemos que o 

alumnado se achegue á cultura, arte, literatura, natureza e paisaxe que nos rodea, que  

a pesar de estar tan preto é moitas veces moi descoñecido.  

 Actividades de fomento da lectura e outras competencias clave. 

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

realizadas dende a biblioteca e moitos materiais elaborados polo alumnado  ou polo equipo da 

biblioteca para utilizar nas aulas. 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

Outubro: 

.-Actualizáronse todos os carnés de biblioteca e déuselle información ao alumnado que se 

incorporou sobre o funcionamento da biblioteca. Nas titorías de 1º e 2º ESO fíxose  formación de 

usuarios. 

.-Iniciouse o proceso de recuperación de fondos non devoltos.  

https://lernolosada.wordpress.com/2018/12/21/recomendacions-lectoras-para-nadal/
https://lernolosada.files.wordpress.com/2019/06/veracc81n-2019-mgbiblio_def.pdf
https://lernolosada.wordpress.com/
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.-Púxose en marcha unha nova edición do club de lectura @s retellador@s do Galiñeiro 

con catro  grupos: alumnado de ESO, alumnado de bacharelato e de Ensinanza de adultos.  

 

 

.-Día das bibliotecas escolares. Neste curso a temática elixida pola Asesoría de Biblioteca 

Escolares de Galicia foi “Poéticas diversas”. A Biblioteca do noso IES decidiu facer unha 

homenaxe a Avelina Valladares, poeta estradense do século XIX,( actividade ligada tamén ao 

proxecto interdisciplinar “Coñece a túa contorna”). Alumnos e alumnas de 1º ESO fixeron un 

recital das poesías da Poeta de Vilancosta Avelina Valladares. Poemas recitados polo alumnado 

 

 

Imaxes do acto celebrado con motivo do Día das Bibliotecas 

.- Posta en marcha da HORA DE LER. A comezos de Outubro iniciouse a actividade Hora de 

Ler. Participa nela todo o alumnado da ESO. Consiste nunha hora de lectura en silencio 

https://lernolosada.wordpress.com/2018/10/20/homenaxe-a-avelina-valladares/
https://lernolosada.wordpress.com/2018/10/28/imaxes-do-acto-celebrado-na-biblioteca-o-dia-24-de-outubro/


8 
 

semanal. Os alumnos teñen a súa disposición unha caixa con libros e eles escollen de entre 

eses exemplares. As lecturas fanse na aula ou na biblioteca. 

 

Novembro 

.- Semana da ciencia en galego. O 30 de outubro tivo lugar unha charla na Academia de 

Seguridade, na que Ángel Carracedo,  catedrático de Medicina legal da USC,  nos  axudou a 

entender o valor da ciencia, e da ciencia na nosa lingua, que por algo esta actividade se 

enmarca dentro do Mes da Ciencia en galego.  Con esta actividade preténdese dar valor aos 

científicos que utilizan a lingua galega e demostran cada día que o uso do galego non só non é 

un demérito para eles, senón, moi ao contrario, é un valor engadido.  O seu  relatorio 

titulábase: “Pescando xens”. 

 Esta actividade estivo organizada pola biblioteca do IES nº 1 en coordenación coas bibliotecas 

dos outros IES de A Estrada e os equipos de dinamización lingüística. Do noso centro asistiu á 

charla o alumnado de 4º e 1º e 2º de bacharelato de ciencias 

 

 
Imaxes da conferencia de Carracedo polo Mes da Ciencia en Galego 

https://lernolosada.wordpress.com/2018/10/31/30-de-outubro-conferencia-de-angel-carracedo-con-motivo-do-mes-da-ciencia-en-galego/
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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: 

Dende a biblioteca propuxemos varias accións agrupadas en tres ámbitos: 

 

1. Para traballar nas titorías e/ou nas clases. 

Para 1º ciclo da ESO   

Materiais elaborados pola biblioteca:  MATERIAIS 1º CICLO DA ESO 

Para 2º ciclo da ESO e Bacharelato. 

Os materiais elaborados poden verse neste enlace:  MATERIAIS 2º CICLO E BACH. 

 

 

2. No noso centro 

Grupo “Mirada violeta” 

Constituíuse na biblioteca  un grupo de alumnas/os que estiveron a observar o entorno para 

detectar todos aqueles feitos, actitudes, expresións, comportamentos que están no noso día a 

día e que son discriminatorios pero que nos pasan desapercibidos ou contra os que 

normalmente non actuamos. O grupo ten como obxectivo recompilar datos para expoñelos polo 

día 8 de marzo. 

 

 

Nos recreos, de forma voluntaria, alumnado e profesorado desenvolveron varias propostas, entre 

elas, preparar as frases de bo e mal trato que empapelaron as escaleiras. Todos os grupos 

fixeron, á mesma hora, a lectura dun manifesto elaborado no centro. 

https://mt25n.blogspot.com/
https://mt3-4.blogspot.com/
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Actuación do coro do Losada o día 23 no primeiro recreo na entrada do IES. 

 Interpretou unha versión en galego e en clave de igualdade da canción “Cor Esperanza”. 

CANCIÓN " COR DE ESPERANZA" 

Actividade do alumnado de 1º ESO na biblioteca o día 27 de novembro no 2º recreo: 

”Cambiemos o conto. Contos pola igualdade” 

Varios alumnos/as de 1º da ESO leron  e dramatizaron contos realizados por eles a partir de 

contos tradicionais. Nas versións feitas polo alumnado procúrase romper cos estereotipos de 

xénero.  

Poemas e contos pola igualdade 

VÍDEO DO ACTO PROTAGONIZADO POLO ALUMNADO DE 1º ESO 

3. En colaboración cos outros IES (García Barros e Nº 1) e CIM 

A presentación en Radio Estrada das actividades non foi posible por problemas técnicos na 

emisora. 

O  luns 26 os alumnos de 1º de ESO  acudiron ás 12,40 a unha charla na AGASP, impartida por 

Sara Vierno. 

Ese mesmo día ás 12,25 o alumnado de 2º e 3º de ESO  acudirá á representación de  “A 

princesa que non quería comer perdices” no Teatro Principal. Na titoría traballouse a Unidade 

didáctica que o grupo de Escola de Teatro Municipal nos enviou. 

Este curso decidiuse que non houbese unha concentración conxunta, polo que cada centro 

realizará unha acción o venres 23 no edificio propio. 

 

 
 

Máis imaxes en: 

Imaxes dos actos realizados no IES Losada con motivo do 25 N 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCfbKSPtcgY
https://lernolosada.wordpress.com/2018/11/24/4167/
https://www.youtube.com/watch?v=TQ-ceaqpcPI
https://lernolosada.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=4148&action=edit
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Decembro. 

-Exposición As Pontes do Ulla. 

Dentro do proxecto “Coñece a túa contorna” presentamos o traballo elaborado pola  Asociación 

Cultural Raiceiros de Vedra . Nel aparece o nexo de unión, que non de separación, entre o noso 

concello e os veciños de Vedra, Teo, Padrón..., o río Ulla. O alumnado traballou os aspectos 

xeográficos, económicos, culturais, etnográficos, naturais e paisaxísticos da exposición a partir 

dun cuestionario elaborado pola biblioteca. 

 

 

-Asistencia á Festa da Poesía. 

Como todos os anos o noso centro participou na Festa da Poesía organizada polo concello da 

Estrada. 
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- Constitución do grupo de Colaboradores/axudantes da Biblioteca 

Neste curso contamos cun grupo numeroso de voluntarios para facer labores de vixiancia, 

mantenza de orde e axuda e asesoramento en préstamos. Comezaron moitos(22) pero acabaron  

17. O grupo estivo formado por alumnado da ESO, FPB e Bach. Algúns deles, con NEE, 

integráronse moi ben.   

 

 

-Elaboración dun boletín de recomendacións lectoras para o Nadal e Verán. 

 Estes boletíns  foron  elaborados polas tres  bibliotecas dos IES da Estrada 

(Antón Losada Diéguez, Manuel García Barros e IES Nº1 ) 

Recomendacións lectoras para Nadal 

Recomendacións lectoras verán 2019 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Xaneiro  e febreiro 

-Charla concerto Isabel Rei Samartím  

A biblioteca  do IES Losada Diéguez, xunto co departamento de Lingua e literatura galega e o 

Equipo de Dinamización Lingüística organizou unha actividade, que tuvo lugar o 15 de xaneiro, 

para dar a coñecer a figura de  Avelina Valladares.  A  actividade, que forma parte do proxecto 

“Coñece a túa contorna”  correrá a cargo de  Isabel Rei Samartim, guitarrista estradense 

estudosa  da obra dos Valladares. O acto  constará dunha parte musical na que Isabel Rei 

Samartim interpretará composicións de Avelina Valladares e doutra parte na que  falará de tres 

mulleres guitarristas galegas: Avelina Valladares     (en maior medida),  Rosalía de Castro e Paz 

Armesto. A actividade desenvolverase no salón de actos do IES   entre  as 10.45 e as  12.25 e 

estivo dirixida ao alumnado de 4º da ESO e 1º de bacharelato. 

Tamén se leron poemas de Avelina Valladares e de Luisa Valladares. 

https://lernolosada.wordpress.com/2018/12/21/recomendacions-lectoras-para-nadal/
https://lernolosada.files.wordpress.com/2019/06/veracc81n-2019-mgbiblio_def.pdf
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Isabel Samartín falou de varias guitarristas e interpretou a múscica de Avelina Valladares 

.- Día do Holocausto.O día 27 de Xaneiro conmemórase o Día do Holocausto. A biblioteca, en 

colaboración co departamento de Xeografía e Historia,  realizou unha exposición nos corredores 

do centro con carteis que explicaban o horror do Holocausto. Tamén se colocou un expositor con 

libros que facían referencia a este tema. Ademais, contamos con Daniel Garrido que nos fixo 

unha charla-coloquio sobre campos de concentración. 

     

 

.-Celebración do día de Castelao. Para conmemorar o día de Castelao propuxemos e fixemos 

varias actividades: 

 

  .Visita ao Parlamento de Galicia. Visita a exposición Alba de Gloria. Visita a exposición 

Castelao Maxistral. 

Imaxes da visita do alumnado de 4º ESO e 1º Bach á expos. Castelao Maxistral 

 

. Dramatización de fragmentos da obra de Castelao  Retrincos 

 

.Concurso Castelao na Estrada. O alumnado tiña que responder a varias preguntas que ían 

saíndo cada día. Entre o alumnado que respondeu correctamente ás preguntas formuladas, 

sorteáronse libros de Castelao. 

Castelao e a Estrada. Actividade para o alumnado 

https://lernolosada.wordpress.com/2019/01/06/15-de-xaneiro-isabel-rei-sanmartin-falara-de-avelina-valladares/
https://lernolosada.wordpress.com/2019/02/05/o-alumnado-de-4o-eso-e-1o-bacharelato-visitan-a-exposicion-castealo-maxistral/
https://lernolosada.wordpress.com/2019/01/10/castelao-e-a-estrada/
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.- Contos de mulleres matemáticas. O día 12 de febreiro, a Biblioteca e o 

departamento de Matemáticos organizaron a actividade  “Contos de mulleres 

matemáticas”. Para levala a cabo acompañounos a  a profesora Elena Vázquez Abal da 

USC. Os alumnos de 4º ESO e 1ºBACH puideron compartir experiencias con ela. Logo 

elaboraron un traballo. Traballo realizado polo alumnado sobre mulleres matemáticas 

 
 

.- Día de Rosalía. O alumnado de  1º Eso elaborou, con motivo do día de Rosalía, unha serie 

de traballos con poemas e debuxos  que os achegaron á figura da poeta. Tamén dende o 

departamento de Música se puxo voz aos poemas de Rosalía. A prensa local recolleu este 

evento. Entrada no blogue sobre o Día de Rosalía 

 

 

      

NOTICIA DO CORREO GALLEGO 

NOTICIA NO FARO DE VIGO 

 

 

https://lernolosada.wordpress.com/2019/02/22/mulleres-matematicas/
https://lernolosada.wordpress.com/2019/02/21/24-de-febreiro-dia-de-rosalia/
https://www.elcorreogallego.es/area-de-compostela/ecg/poemas-rosalia-saidos-das-gorxas-do-alumnado-estradense/idEdicion-2019-03-08/idNoticia-1170121/
https://www.farodevigo.es/servicios/multimedia/imagenes.jsp?pRef=2019030800_19_2064809__DezaTabeirosMontes-Estrada-galegos-Madrid-honran-Rosalia
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.- Conmemoración do día da muller. 8 de Marzo. 

O Equipo da Biblioteca do IES Losada Diéguez, en colaboración coas bibliotecas dos outros IES 

da Estrada e do CIM, organizou as seguintes actividades con motivo do día 8 de marzo: 

Alumnado de 1º ESO 

 

Obra de teatro : A Cincenta que xa non quere comer perdices  de  Nulila López 

Organizada polo CIM,   realizouse no Teatro Principal. Traballouse unha unidade didáctica 

elaborada pola EMT 

. 

 
 

 Alumnado de 3º da ESO 

 

 Asistiu á proxección do documental  Tecido Resistente  e ao posterior  coloquio coa directora 

do mesmo, a xornalista  Marina Chiavegatto. 

 

 O alumnado de 4º ESO e 1º de BACH 

 Para este alumnado organizouse unha charla  impartida pola  profesora universitaria e escritora  

Aurora Marco 

 

Título da charla: Romperon barreiras, ocuparon espazos. Historias de vida de mulleres 

galegas. Actividades sobre o 8 de marzo     Imaxes actividades 8 M 
. 

 
 

.- Día da Poesía. Este curso, a biblioteca do IES Losada quixo render homenaxe a todos os 

poetas que foron víctimas da represión a raíz do golpe de estado de 1936. A cercanía no tempo 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Aurora_Marco
https://lernolosada.wordpress.com/2019/02/26/8-de-marzo-dia-das-mulleres-actividades-programadas/
https://lernolosada.wordpress.com/2019/03/12/imaxes-das-actividades-organizadas-polo-8-de-marzo/
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entre a celebración do día da Poesía e a do final da Guerra Civil Española fixo que ambas se 

complementasen. Expuxemos nos corredores poemas e vidas de poetas, tanto en lígua castelá 

como en lígua galega represariados polo franquismo. Para que o alumnado vise e lese a 

información que estaba exposta, elaboramos un folleto con preguntas sobre os autores e as súas 

obras. O alumnado que respondese correctamente participaría nun sorteo de  varios exemplares 

do libro de García Lorca cos seus poemas galegos e varios exemplares do libro de Celso Emilio 

Ferreiro Longa noite de pedra. 

Autores en lingua galega 

Autores en lingua castelá 

 

.- Conmemoración do 80 aniversario da fin da Guerra Civil. A Biblioteca do IES  Losada 

Diéguez, en colaboración co Departamento de Ciencias Sociais realizou as seguintes actividades 

con motivo dos 80 anos do fin da guerra do 36. 

 Charlas da escritora e xornalista Montse Fajardo. Alumnado de 4º ESO e 1º e2º BACH. 

Achegounos á vida das mulleres represariadas en Galicia. 

 

 Exposición “Seoane. Trece estampas da traición”. Como neste curso o Día das Artes está 

adicado a Luís Seoane, aproveitamos para expoñer, da man da Fundación Luís Seoane, a 

obra gráfica do artista que fai referencia aos principais actores do golpe de estado de 1936. 
 

 

 

.- Día das Artes. O día 1 de abril, celebrouse o Día das Artes Galegas que, neste 2019, 

homenaxeou a Luís Seoane.  A Asesoría de Bibliotecas Escolares  aproveitou  a ocasión para 

difundir os libros  que a Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes de A Coruña lles fixo 

chegar para agasallar ás bibliotecas escolares. 

Todas aquelas bibliotecas que,  promovendo  actividades creativas e artísticas, celebren esta 

data e que teñan traballos sobre Seoane, recibirán un lote destes libros. A nosa  Biblioteca, que 

tiña exposta a serie Trece Estampas da Traición e tamén tiña recollido no traballo elaborado para 

o Día da Poesía a Luís Seoane como poeta represariado, seleccionou o traballo dunha alumna 

para participar. Recibimos o lote de libros 

Traballo realizado por unha alumna con motivo do Día das Artes Galegas 

https://lernolosada.files.wordpress.com/2019/03/21-de-marzo-dc3ada-da-poesc3ada-autores-galegos-1.pdf
https://lernolosada.files.wordpress.com/2019/03/21-de-marzo-dc38da-da-poesc38da.pdf
http://www.academiagallegabellasartes.org/galego/noticias.asp?idNoticia=516&tipo=1
https://fundacionluisseoane.gal/gl/
http://www.amigosmuseobbaacoruna.com/
http://museobelasartescoruna.xunta.gal/
https://lernolosada.wordpress.com/2019/04/15/luis-seoane/
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.- Día do Libro. 23 de Abril. Coincidindo co día do libro, a biblioteca do IES Losada realizou o 

sorteo de catro exemplares do libro  Longa noite de pedra de Celso Emilio Ferreiro e tres 

exemplares do Libro de poemas galegos de Federico García Lorca entre todo o alumnado que 

participou na actividade  organizada pola biblioteca con motivo do día da poesía. 

 

 

Ademais, en colaboración con Bibliotecas Escolares Estradenses, é dicir, as bibliotecas de todos 

os centros de Primaria e Secundaria do noso concello, elaborouse unha “Historia do Libro” Todo 

o traballo pode verse no seguinte enlace: HISTORIA DO LIBRO.  

 

.- Charla- coloquio coa escritora Beatriz García Turnes sobre o seu libro O ouros das lúas.   
A actividade tivo lugar o día 8 de abril e estivo dirixida ao alumnado de 4º de ESO. Imaxes da 

charla de Beatriz García Turnes para 4º ESO 

 

 
.- Ruta polo románico da Estrada. O día 7 de maio a biblioteca do IES Losada Diéguez , en 

colaboración co departamento de Xeografía e Historia e dentro da actividade ” Coñece a túa 

contorna” organizou unha saída co alumnado de 2º ESO. O alumnado coñeceu as igrexas 

románicas de Codeseda e Ouzande e  aprendeu a identificar canzorros, capiteis e arcos de 

medio punto.  Tamén coñeceu  as pinturas ao fresco que se conservan en Tabeirós e Moreira.   

https://lernolosada.wordpress.com/2019/05/01/4578/
https://lernolosada.wordpress.com/2019/04/14/imaxes-da-actividade-realizada-por-beatriz-grcia-turnes/
https://lernolosada.wordpress.com/2019/04/14/imaxes-da-actividade-realizada-por-beatriz-grcia-turnes/
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.- Día das Letras Galegas. Como o Día das Letras Galegas estuvo adicado á figura de Antón 

Fraguas, o noso IES organizou unha charla coloquio co  escritor Héctor Cajaraville, autor do libro 

“Antón Fraguas, o bo mestre”. Falounos da súa obra e tamén da súa faceta de ensinante no 

Instituto de A Estrada. 

  

 

 
 

 .- Un verán de sol e libros.Préstamos para o verán. O alumnado pode levar prestado para ler 

no verán ata cinco libros.  
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.- Bases para mobiliario Estrada de Libros. Neste curso consolidáronse as bases da 

microrrede de Bibliotecas Escolares Estradenses.(Formada  polos nove centros educativos de 

Primaria e Secundaria do concello de A Estrada) Fixemos varias actividades en común. 

Conseguimos o apoio da Concellería de Educación e da Concellería de Cultura do Concello de A 

Estrada, que nos axudou a elaborar o  logo. Elaboramos as bases para o concurso de mobiliario 

Estrada de Libros, que pretende elaborar o soporte para un bookcrossing para o vindeiro curso. 

Entre todos os centros faremos unha solta de libros, que estarán ao aire libre pero dentro de 

edificios públicos, para achegar a cultura a toda a sociedade estradense. Para poder facelo 

necesitamos un soporte onde colocar os libros. Por ese  motivo fixemos este concurso.  

 
 

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 e o de 

FPB.   O alumnado de ciclos apenas participou nas actividades.  

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

profesorado. Hai que destacar as realizadas con motivo do 25 N, e a do 8 Marzo,  Día das 

mulleres. 
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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.  Das actividades que se desenvolveron ao longo de todo o curso, temos que 

dicir que  o club de lectura foi na  que  o alumnado participou de forma máis entusiasta. 

-  A Hora de ler levouse a cabo con éxito. Participaron todos os grupos da ESO. Facíanse as 

lecturas unha vez por semana. Procuramos que no trimestre non coincidise a hora de lectura 

nunha mesma materia. Algúns grupos fixeron as lecturas na aula e outros na biblioteca. 

Propuxéronse títulos ao alumnado pero tamén tiveron liberdade para incorporar libros que fosen 

do seu interese.  As enquisas elaboradas para avaliar esta actividade reflexan que o 70% do 

alumnado participante considera positiva a actividade. Un 30%, cifra moi elevada, considera que 

non lle gustou, tampouco lle gusta ler e, se non fora por esta actividade, non lería nada. Cada 

alumno/a leu unha media de tres libros. Todos coinciden en que lle gustaría ter máis liberdade 

para escoller os libros que len e que algúns profesores non respectan o calendario establecido 

para as lecturas. Son aspectos que procuraremos mellorar o vindeiro curso.  

- 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. 

- 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 cuest 
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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. 

 Mellorar o funcionamento da Hora de Ler. 

 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. 

 Posta en marcha do Club de Debate 

 Elaborar unha proposta interdisciplinar de pautas a seguir para a presentación de 

traballos, tarefas e textos. 

 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. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS  PARA O  CURSO 2019/20 

 Esta é a proposta de actividades  para o próximo curso 

ACTIVIDADES PARA  

DESENVOLVER AO LONGO DE 

TODO O CURSO 

A QUEN VAI DIRIXIDA DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 

COORDINACIÓN 

CLUB DE LECTURA Todo o alumnado  Coordinador/a 

biblioteca 

HORA DE LER Alumnado ESO  Coordinador/a 

biblioteca 

CLUB DE DEBATE Alumnado ESO e bach. Todos os que queiran participar 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 

 ELABORAR UNHA GUÍA ONDE SE 

RECOLLAN AS PAUTAS SOBRE 

PRESENTACIÓN DE TRABALLOS, 

EXAMES, ETC 

Todo o alumnado Todos os que queiran participar Coordinador/a 

biblioteca 

CELEBRACIÓN DO DÍA DAS 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 24 O 

Todo o alumnado Todos Coordinador/a 

biblioteca 
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MES  DA CIENCIA EN GALEGO  Todo o alumnado  Bibliotecas dos tres IES, 

ENDL, Bioloxía e X, 

Matemáticas, Tecnoloxía, F. 

Q... 

Coordinador/a do 

ENDL 

COÑECE A CONTORNA.Traballo de 

investigación sobre distintos 

aspectos da economía da Estrada: 

fábrica da luz, acueduto sobre o río 

Umia... 

Alumnado da ESO Biblioteca, departamento de 

Historia e economía 

Equipo Biblioteca 

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 

COÑECE A CONTORNA. 

A FIGURA DE GARCÍA BARROS 

Alumnado ESO e Bach Biblioteca, Dep de Música, Dep 

de Galego.ENDL 

Equipo Biblioteca 

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 

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 
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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 

COÑECE A CONTORNA. 

RUTA DO ROMÁNICO E OUTROS 

LUGARES DE INTERESE. 

Alumnado 2º  e 4º ESO Biblioteca, Departamento Xª e 

Hª e Dep. de Galego 

Equipo Biblioteca 

CELEBRACIÓN DO DÍA DAS ARTES 

GALEGAS 

Alumnado ESO e Bach. Biblioteca, departamento de 

Plástica, Música, CCSS  ... 

Coordinador/a 

biblioteca  

FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR DA 

ESTRADA 

Toda a comunidade  Aula de Teatro. ENDL 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, 7 de xuño de 2019 
 
 
 
 
 
A coordinadora  da biblioteca                                                                          O  director 
 

                                                                                               
 
 
Mª Inés López Nodar                                                                                    J.M. Puente Rey                                                                                         
                                                                                                                            


