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1. Grao de cumprimento dos obxectivos propostos nas liñas 

prioritarias para o curso 2019-20. 

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 540  alumno/as repartido/as en 39 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, Emerxencias e protección civil e EOI. 

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, polo que houbo unha continuidade 

especialmente nas  actividades relacionadas con atención á diversidade e promoción do 

hábito de lectura. O equipo da bibliteca formouse por persoas moi vinculadas á mesma 

en cursos anteriores. 

 Continuouse co impulso á colaboración entre as bibliotecas dos tres IES da Estrada. 

Levamos varios cursos facendo actividades en común pero a creación da microrrede 

Bibliotecas Escolares Estradenses, na que participan os nove centros educativos de 

Primaria e Secundaria do concello de A Estrada fixo que os traballos en equipo fosen 

máis.   

 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.  
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 A nivel xeral, as previsións cumpríronse ata o día 13 de marzo. 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 interrupción das clases de 

forma repentina impediu que se puidese rematar a actividade. 

 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. Neste curso 

recibimos unha aportación económica importante que se invirtiu totalmente na compra de 

libros desta temática. 

- O noso Proxecto xirou este ano, de novo, 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. Fíxeronse compras a partir das propostas do alumnado lector. Mercáronse preto de 400 

libros novos. 
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- 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. 

- 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 dos Dereitos Humanos; Día do 

Holocausto, neste curso adicado aos campos de concentración do franquismo; Día das 

Mulleres; Día da Poesía;Non puidemos celebra o Día do Libro nin o  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 cinco grupos. Un de lectura 

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

grupo de terceiro 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 2020 

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 cinco grupos. 

Un de alumnado de 1º e 2º  da ESO, outro de  3º e un de 4º ESO, 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, agás no grupo de 1º e 2º ESO que era moi numeroso e que a partires 

da segunda sesión tuvo varias baixas. 

 

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 Retellador@s do Galiñeiro 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: 

.- Elaborouse o Plan de mellora da expresión escrita 
A biblioteca do IES Losada Diéguez  elaborou para este curso un documento que  pretende  
 proporcionar ao alumnado as   ferramentas  necesarias para escribir con corrección e  os 
esquemas básicos necesarios  para a elaboración  e  organización do discurso.   O documento 
está baseado nun caderno de comunicación que coa  mesma finalidade elaborou o profesorado  
do programa TIL do IES Félix Muriel de Rianxo. Os resultados foron positivos, posto que 
observamos unha mellora na presentación de traballos por parte do alumnado 
 

https://lernolosada.wordpress.com/2018/12/21/recomendacions-lectoras-para-nadal/
https://lernolosada.wordpress.com/2020/06/24/recomendacions-lectoras-veran-2020-3/
https://lernolosada.wordpress.com/
https://lernolosada.wordpress.com/2019/09/30/plan-de-mellora-da-expresion-escrita/
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PLAN DE MELLORA DA EXPRESIÓN ESCRITA  

 

.-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. O alumnado de 1º de ESO comezou o curso realizando unha actividade de formación 

de usuarios/as na biblioteca. O alumnado, con axuda da coordinadora  e a profesora  Alexandra 

Pacheco, aprendeu a  localizar libros, facer préstamos, buscar contidos…  A actividade consistía 

en que o alumnado realizase unha unidade didáctica  

 

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

.-  Formouse o Equipo de voluntarias da biblioteca 2019-20 
Este curso a biblioteca conta cun nutrido grupo de colaboradoras que prestan os seus servizos 
especialmente durante os recreos. Axudan nos préstamos, manter a orde na sala de lectura e na 
preparación de eventos. 

 

 

https://lernolosada.files.wordpress.com/2019/09/caderno-comunicacic393n-3c2ba-e-4c2baeso.pdf
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.-Púxose en marcha unha nova edición do club de lectura @s retellador@s do Galiñeiro 

con cinco  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 Biblioteca escolar, viveiro de cidadanía. Neste marco a Biblioteca do 

noso IES ,en colaboración co Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística, decidiu 

homenaxear  ao escritor estradense Manuel García Barros, cuxa traxectoria vital está en 

consonancia coa mensaxe que ese lema nos pretende transmitir. 

 Presentación dos traballos elaborados polo alumnado de 1º ESO sobre a biblioteca e a 
lectura. 
 Vídeo do alumnado de1ª ESO sobre o das bibliotecas 

 

 Lectura de diversos contos de Manuel García Barros pertencentes ao libro: Contiños da Terra 
 

  

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 

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. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNe_KqPA090&feature=emb_title
https://lernolosada.wordpress.com/2018/10/28/imaxes-do-acto-celebrado-na-biblioteca-o-dia-24-de-outubro/
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Novembro 

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

actividade foi organizada en colaboración co CIM e o Departamento de Orientación 

 

Actividades que se organizaron polo 25 N: 

Dende a biblioteca propuxemos varias accións : 

 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. 

 

 

Obradoiros de igualdade no IES Losada 
Estes obradoiros consistiron en impartir tres sesións en cada grupo de cada un dos niveIs 
educativos, desde primeiro ata cuarto da ESO. Tamén se incluiron nesta  actividade os cinco 
grupos dos  cursos de Formación Profesional Básica que se imparten no Losada Diéguez. Foron 
impartidos polo CIM do Concello da Estrada 

 
 

                                                               NOTICIA DA VOZ DE GALICIA 

 
Tamén se elaborou  e  dou lectura  a un manifesto por parte do alumnado de 1º BACH. 
 

 
 

https://mt25n.blogspot.com/
https://mt3-4.blogspot.com/
https://lernolosada.wordpress.com/2019/11/13/obradoiros-de-igualdade-no-ies-losada/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2019/11/12/imparten-talleres-prevencion-violencia-sexual-alumnos-centros-estradenses/0003_201911D12C69912.htm
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 Realizouse por parte do alumnado de 1º ESO  da actividade “Escaleiras cara a 
igualdade”  

 
 

Fixemos unha Exposición de libros de temática feminista na entrada do IES 
O noso coro actuou  no salón de actos e logo no IES Nº1 
Manifesto elaborado polo alumnado de 1º bacharelato 
 
Fíxose unha lectura de poemas e contos dentro da actividade “ Cambiemos o conto” por 
parte do alumnado de 2º ESO. 
 

 

 

Vídeo sobre a actividade realizada na biblioteca con motivo do 25 N 

 

   

https://lernolosada.files.wordpress.com/2019/12/manifesto-25n-2019-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6htfTPkvKs8&feature=emb_title
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 Mes da ciencia en galego 

 

 

Un ano máis, no noso IES se organizaron  actividades coordinadas polo EDL do Losada para 
reivindicar, o uso do galego no ámbito científico.  E, un ano máis, a biblioteca apoiou  a súa 
organización e aproveitou para nutrir a biblioteca de máis libros científicos. En total, a biblioteca 
mercou neste trimestre 30 libros novos de ciencia en galego. 

 
 

Decembro. 

- 10 de decembro. Día dos dereitos humanos 
 

A biblioteca do IES Losada Diéguez conmemora este curso o Día dos Dereitos Humanos  cunha 
charla impartida ao alumnado da ESO  e de 1º bach. sobre os dereitos do colectivo LGTB. 

  A charla titúlase   ” Sexualidade e identidade”  e foi impartida por Alexandre Garrido. 

 

https://lernolosada.wordpress.com/2019/12/06/novembro-mes-da-ciencia-en-galego/
https://lernolosada.wordpress.com/2019/12/10/10-de-decembro-dia-dos-dereitos-humanos/
http://elogoieslosada.blogspot.com/2019/11/celebramos-un-ano-mais-ciencia-en-galego.html
http://elogoieslosada.blogspot.com/2019/11/celebramos-un-ano-mais-ciencia-en-galego.html
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-Asistencia á Festa da Poesía. 

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

Estrada.  

 

 

- Homenaxe á figura de Manuel Garcia Barros. Dentro do nos  proxecto “Coñece a túa 

contorna” este curso quixemos aproximarnos á este estradense, escritor, xornalista e político 

comprometido. Fixémolo con varias actividades: 

.O día 19 de decembro o alumnado de 3º e 4º asistiu á representación  de ” Contiños da Terra”, 

obra teatral baseada no libro do mesmo nome de Manuel García Barros. Esta actividade foi 

organizada polo concello en colaboración coa biblioteca e os EDNL. 

NOTICIA FARO DE VIGO 

 

 

. O día 20 de decembro  visitaron o noso IES, invitados pola biblioteca, o departamento de lingua 

galega e o EDNL, Xoán Carlos Garrido e Carlos Loureiro para falar da vida e da obra de Manuel 

García Barros ao alumnado de 4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato. 

https://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2019/12/20/ies-disfrutan-pieza-teatral-continos/2220448.html
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MÁIS INFORMACIÓN SOBRE A ACTIVIDADE 

. Os alumnos e alumnas realizaron un video co apoio do Equipo de Normalización  e 

Dinamización da Lingua Galega do IES  Losada Diéguez  co fin de dar a coñecer a vida e obra  

de Manuel Garcia Barros 

Vídeo do alumnado de 4º de ESO do conto " A confesión" de Contiños da Terra 

 

-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  DAS BIBLIOTECAS DOS IES DA ESTRADA  NADAL 2019 

 

 

 

https://lernolosada.files.wordpress.com/2019/12/charla-sobre-manuel-garcc3ada-barros.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DNsp2BccQAY&feature=emb_title
https://lernolosada.files.wordpress.com/2019/12/recomendacic393ns-nadal-i.pdf
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Xaneiro  e febreiro 

- 30 de xaneiro, Día de Castelao. 
 
Conmemoramos como todos os anos o Día de Castelao. Neste curso organizouse unha 
exposición chamada “Castelao e a Terra de Montes”. Estuvo exposta nos corredores do 
centro ata final de xaneiro. Sobre ela, o alumnado traballou un cuestionario. Finalmente, 
na biblioteca houbo un sorteo de catro libros de  Retrincos entre os que responderon ao 
cuestionario correctamente. 
 

   
 

Como xa ven sendo habitual cando falamos da figura de Castelao, o alumnado da ESO 
fai unha visita ao Parlamento de Galicia  
 

 
 

 Ademais o alumnado de 1º de ESO fixo unha actividade en torno ao Rifante, personaxe dun dos 
relatos do libro Cousas. Vídeo elaborado polo alumnado de 2º ESO sobre " O Rifante" 
 

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

colaboración co departamento de Xeografía e Historia colocou un expositor con libros que facían 

https://lernolosada.wordpress.com/2020/01/15/30-de-xaneiro-dia-de-castelao-3/
https://www.youtube.com/watch?v=1Cvo-ShTl1E&feature=emb_title
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referencia a este tema. Organizamos unha Charla co Xornalista e estudioso no tema Carlos 

Hernández. Por problemas de axenda tuvo que pospoñerse ata marzo. 

 

 

.11 de de febreiro. Día das mulleres na ciencia 
 
Para conmemorar o Día das mulleres na ciencia , este curso os departamentos de Física e 
Química e Bioloxía, co apoio da biblioteca, organizaron as seguintes actividades: 
 

  Charla de Marta Lores Aguín, catedrática de Química da USC para 1º e 2º de Bach A e 4º 
ESO A 
 

  Charla coloquio con Mabel Montes, xornalista da TVG , co título ” A información 
metereolóxica na tv en galego” para o alumnado de 1º e 4º ESO. 
 

  

.- 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 

 

 

https://lernolosada.wordpress.com/2020/02/13/11-de-de-febreiro-dia-das-mulleres-na-ciencia/
https://lernolosada.wordpress.com/2019/02/21/24-de-febreiro-dia-de-rosalia/
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NOTICIA DO CORREO GALLEGO 

NOTICIA NO FARO DE VIGO 

 

 

. Curso e concurso de Xadrez 

 Como todos os anos, iniciouse un curso de xadrez nos recreos dos xoves e venres coa 

supervisión do profesor Jesús Cendán. Participaron moitos alumnos e alumnas interesados en 

aprender e ensinar este xogo. Estaba previsto facer un concurso pero non foi posible. 

 

 

.- Conmemoración do día da muller. 8 de Marzo. 

Para a conmemoración do día da muller, o noso centro e os outros IES acudiron á AGASP para 

visualizar o documental  Las Constituyentes  e logo escoitar e participar nun debate  coa asesora 

xurídica do CIM e unha deputada do Parlamento de Galicia. O acto estuvo organizado polo CIM 

e as ANPAS. Participou alumnado de 3º ESO e 1º BACH. 
 

 
 

 

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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. Elaboración dunha presentación en Power Point sobre As Constituíntes  e as precursoras deste 

movemento.  Elaborouse entre o alumnado dos tres IES  

https://lernolosada.wordpress.com/2020/02/19/club-de-lectura-2o-eso-febreiro/ 

A partir do día 13 de marzo, coa supresión das clases presenciais, toda a  programación da 

biblioteca que quedaba por desenvolver tuvo que ser anulada: Día do libro, Día das Artes,Visita 

ao Románico estradense.....Esto lévanos a reflexionar sobre o modelo de biblioteca que temos e 

tamén a plantexarnos unha serie de cambios para poder adaptarnos ás novas circunstancias no 

vindeiro curso. 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

Abril e maio 

-. Actividades realiazadas durante o estado de alarma 

O alumnado de 1ºESO do IES Antón Losada Diéguez (A Estrada) quixo abrir unha fiestra na súa 

corentena para darlle as grazas a todas as que onte, hoxe e mañá poñen en risco as súas vidas 

para salvar as nosas. 

Vídeo protagonizado polo alumnado de 1º ESO en agradecemento ao persoal sanitario 

 

.- Conmemoración do Día das Letras Galegas 

Aínda que confinados/as cada un na súa casas, e aínda que as autoridades decidiron adiar o 

vindeiro 31 de outubro a celebración das Letras Galegas 2020, dedicadas a Ricardo Carvalho 

Calero, no Losada elabororouse unha actividade sobre as nosas letras. 

 Trátase dunha fermosa presentación interactiva, realizada pola profe de lingua galega Alexandra 

Pacheco. Poderás aprender e coñecer mellor ao escritor a quen homenaxeamos este ano. 

 

 
 

Actividades elaboradas con motivo do Día das Letras Galegas 

https://lernolosada.wordpress.com/2020/02/19/club-de-lectura-2o-eso-febreiro/
https://www.youtube.com/watch?v=XjSVBkHFWjA&feature=emb_title
http://elogoieslosada.blogspot.com/2020/05/letras-galegas-2020.html
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3. Avaliación das actividades desenvolvidas pola biblioteca, e do funcionamento dos 

servizos da propia biblioteca  

Avaliación das actividades 

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

- O alumnado que en maior medida participou nas actividades da biblioteca foi o 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. 

- 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 75% do 

alumnado participante considera positiva a actividade. Un 25%, cifra moi elevada, pero menor 

que en anos anteriores , 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 gustou ter  liberdade para escoller os libros que len. Neste curso abriuse o abano de 

posibilidades para elexir os libros. Procuraremos mellorar o vindeiro curso adaptando a 

actividade a formas non presenciais.  
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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.  

- 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 cuestión 

- Pero sobre todo vimos que temos unha biblioteca non deseñada para traballar con ela dende a 

casa. As actividades estaban deseñadas para o modo presencial e non on line. Esto levounos a 

ter que pechar e non poder ser de axuda ao alumnado. No vindeiro curso plantexaremos a 

programación cuns obxectivos distintos.    

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 adaptándoa as novas formas non presenciais. 

 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. 
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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. 

 Impulsar a lectura en formato dixital 

 Impulsar as actividades on line 

 

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 PROGRAMADAS  PARA O  CURSO 2020/21 

 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 
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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 

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 

DÍA DOS DEREITOS HUMANOS Alumn. ESO, Bach e 

Ciclos 

Filosofía e Valores 

Éticos.Biblioteca. Dep 

Orientación 

 

COÑECE A CONTORNA. Alumnado ESO e Bach Biblioteca, Dep de Música, Dep Equipo Biblioteca 
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 de Galego.ENDL 

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 

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 
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A Estrada, 29 de xuño de 2020 
 
 
 
 
 
A coordinadora  da biblioteca                                                                          O  director 
 

                                                                                               
 
 
Mª Inés López Nodar                                                                                    J.M. Puente Rey                                                                                         
                                                                                                                            


