MEMORIA CLUB DE LECTURA

IES LOSADA DIÉGUEZ
2019/2020
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Nome do club de lectura: RETELLADORES/AS DO GALIÑEIRO
Datos do centro:
IES Antón Losada Diéguez


Rúa da Cultura s/n. 36680 A ESTRADA - PONTEVEDRA



Correo-E: ies.losada.dieguez@edu.xunta.es



Tfno: 886 151 924



Fax: 886 151 933



Código do centro: 36002359
Número de grupos: Neste curso tuvemos cinco grupos : un grupo formado por
alumnado de 1º e 2º ESO, un grupo de 3º ESO, un grupo de lecturas científicas con
alumnado de 4º ESO e 2º Bach, un grupo de lectura de cómic con alumnado de 4º
ESO, 1º e 2º BACH, e outro de ESA adultos.

Total de lectores: 44 alumnos/as
Lecturas: O grupo de 1º e 2º ESO fixo lecturas variadas, adaptadas á súa idade e en galego.
O grupo de 3º ESO fixo as lecturas en galego.
O grupo mixto de lectura de cómic fixo a lectura de cómics variados e relatos. Non sempre
en galego, xa que a oferta é limitada.
O grupo de lecturas científicas só lía libros de carácter científico. Usou o galego, pero como a
oferta é tamén limitada, propuxéronse libros editados en portugués.
No grupo de adultos todas as lecturas foron en galego.
Calendario: A primeira reunión tivo lugar a comezos de outubro. Estableceuse un calendario
para todo o curso que só se modificou en moi poucas ocasións, sempre por motivos
organizativos do centro (saídas do alumnado ou do profesor coordinador). Os días
establecidos son sempre os martes. Ese día temos clases en horario de tarde e o alumnado
permanece no centro. A hora de realización da sesión foi de 15:15 a 16:15.
Este horario variou para o grupo de adultos. Comezamos un pouco máis tarde debido a que a
matrícula está aberta ata finais de Outubro. O mellor día para eles facer a sesión era os
venres, posto que era o único que tiñan clase coa coordinadora. A hora tamén é diferente, xa
que o alumnado adulto comeza as clases a partir das 17:00 horas. As sesións foron sempre
despois de rematar as clases as 20:15.
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Horario e calendario para a celebración das reunións presenciais.
Clubs

Día e hora de reunións

Alumnado

29 de outubro de 15 a 16 horas

26 de novembro de 15 a 16 horas
28 de xaneiro de 15 a 16 horas

18 de febreiro de 15 a 16 horas
31 de marzo de 15 a 16 horas
23 de abril de 15 a 16 horas
26 de maio de 15 a 16 horas

Libros: Para conseguir os libros de lectura usamos os fondos da nosa biblioteca, compramos
libros novos cos fondos do club, fixemos intercambio cos outros IES do noso concello e
tamén pedimos prestado( sobre todo cómic) á Biblioteca de Galicia e a biblioteca municipal.
Neste curso, o gran problema estuvo na suspensión das clases presenciais, xa que tuvemos
que anular as xuntanzas. Non estabamos preparados para facelas de maneira telemática,
tampouco fomos quen de facer lecturas en liña. O alumnado estaba desbordado coas tarefas
do curso. Vendo as nosas deficiencias, para o vindeiro curso proporase unha nova forma de
reunión e de seguimento das lecturas.
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GRUPO FORMADO POR ALUMNADO DE 1º E 2º ESO: 16 ALUMNOS/AS
COORDINAN: CARMEN DIÉGUEZ E ALEXANDRA PACHECO
29 DE OUTUBRO

O papiro de César
R. Goscinny
Galego
26 DE NOVEMBRO

ESCOLA DE PIRATAS
Agustín Fernández Paz
Galego
28 DE XANEIRO

TRECE ANOS DE BRANCA
Agustín Fernández Paz
Galego
18 DE FEBREIRO

A CHAVE DA ATLÁNTIDA.
Anxo Fariña. Galego
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As actividades deste grupo foron variadas pero sempre nun tono lúdico. Era un grupo
numeroso e moi dinámico. Por mor da covid, non se fixeron a xuntanza do mes de marzo (Si
se fixo a lectura de As aventuras de Odiseo, de Xosé Luna) nin as lecturas de abril e maio.

 GRUPO DE 3º ESO: 4 ALUMNOS/AS
COORDINA.: XAVIER CAMBA SANMARTÍN
29 DE OUTUBRO

REO, Xesús Fraga. Galego
26 DE NOVEMBRO

EXOGAMIA 03
Ramón Caride. Galego
28 DE XANEIRO

A NEVE INTERMINABLE
Agustín Fernández Paz. Galego
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No mes de febreiro, por motivos persoais do alumnado non se puido facer a reunión prevista.
Quedou aprazada, pero a covid impediu facer esta xuntanza e as posteriores.

 GRUPO MIXTO DE 4º ESO, 1º E 2º BACH. LECTURAS DE CÓMIC E RELATOS:
14 ALUMNOS/AS
COORDINA: HELADIO ANXO FERNÁNDEZ MANSO
Cómics variados:

29 OUTUBRO

La Batalla, Contos de Nadal...
26 NOVEMBRO

Soy una Mata gigantes. Castelán
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28 XANEIRO

Bartleby. El Escribiente. Castelán
18 FEBREIRO

Olimpita. Castelán
El Héroe
Versión PDF que o autor puxo a
disposición do público durante o
período de confinamento.
Castelán

CONFINAMENTO

Este grupo realizou unha actividade que consistiu en facer unha lectura de contos de nadal no
CEIP de Figueroa. O centro está asignado ao noso IES e, dende fai anos, tanto o club de
Lectura como o grupo de teatro Avelaíñas , fan este agasallo ao alumnado.
No grupo distribuíronse contos de Nadal para ler e logo dramatizar o conto no salón de actos
do centro. Fixéronse dúas sesións.
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Tamén este grupo estivo moi interesado na charla de Manel Riveiro, autor de Apocalyse Z,
no Teatro Principal de A Estrada, dentro do marco do Festival Panic, organizado pola
Concellaría de Cultura do Concello de A Estrada.
Estaba prevista a lectura do libro para o mes de maio pero a suspensión das clases
impediuno.



GRUPO DE LECTURAS CIENTÍFICAS: 8 ALUMNOS/AS
COORDINA: CIBRÁN ARXIBAI QUEIRUGA

Este grupo non realiza as xuntanzas do calendario establecido. As xuntanzas fanse no mes de
maio. Debido a situación derivada da covid, non foi posible facelas.
Este grupo ten unha función divulgadora da ciencia. A edición científica en galego é moi
escasa, aínda que de moita calidade. Ao alumnado foille proposta unha serie de libros. Os
participantes de bacharelato fixeron lecturas de libros editados en portugués.
Leron:
Primos Gémeos,
triángulos curvos e
outras histórias da
matemática, de
Jorge Buescu, ED.
Gradiva. Portugués

1º trimestre
Traballos do alumnado:
Primos, gêmeos, triángulos e outras histórias da
matemática
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Casamentos e
outros
desencontros, de
Jorge Buescu, ED.
Gradiva. Portugués

1º trimestre

Ah, apanhei-te, de
Martín Gardner, ED.
Gradiva.

2º trimestre

A que altura está o
ceo? de Jorge Mira,
ED. Alvarellos.
Galego

Un libro-de-Martin-Gardner. Resumo

1082 e tudo o resto,
de David Acheson,
ED. Relógio d´agua.
Portugués

2º trimestre
Traballo realizado polo alumnado:

E fixemos a luz! De
Salvador Bará, ED.
USC. Galego

E fixemos a luz

Mate-glifos, de
Nicanor Alonso e
Miguel Mirás. ED.
Xerais. Galego

3º trimestre

Traballos do alumnado:
Casamentos e outros desencontros.Traballo do
alumnado

Traballo realizado polo alumnado:

Medindo distancias a traves dun libro

1082 e tudo o resto. Traballo do alumnado

Traballo realizado polo alumnado:
Os símbolos matemáticos

O alumnado realizou, na etapa de confinamento unha serie de actividades que están colgadas
no blogue da biblioteca.
BLOGUE DA BIBLIOTECA DO IES LOSADA DIÉGUEZ
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 GRUPO DE ADULTOS. ESA M3 E M4: 4 ALUMNOS/AS
COORDINA: Mª INÉS LÓPEZ NODAR
29 DE OUTUBRO

Enderezo descoñecido.
Galego
29 DE NOVEMBRO

O señor Ibrhim e as
flores do Corán.
Galego
31 DE XANEIRO

Iridium. Galego
CONFINAMENTO

Once portas. Galego

Este grupo formouse con alumnado do Módulo 3 e logo do Módulo 4. Non tuvemos reunión
en febreiro po coincidir co cambio de curso para eles. Foi unha gran experiencia para eles,
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pouco acostumados ás lecturas. Non era doado facer actividades con este grupo, moitos deles
traballaban.
Blogues onde se pode consultar información sobre o club de lectura:



BLOGUE DA BIBLIOTECA DO IES LOSADA DIÉGUEZ
BLOGUE DO EDLG DO IES LOSADA DIÉGUEZ

A suspensión das clases debido ao estado de alarma provocou que non se puidese levar a
cabo todo o que estaba previsto. No vindeiro curso adaptaremos a programación para
que as lecturas poidan facerse en liña, se é preciso e as xuntanzas sexan telemáticas.
Estrada 6 de xullo de 2020
Asdo.
Mª Inés López Nodar (Coordinadora da biblioteca)
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José Manuel Puente ( director)

