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EXPERIENCIAS QUE TRANSFORMAN
COMPRAS COMISARIADAS

Lucas Pérez Rodríguez, 1ºESO-A

A última semana de novembro foi moi intensa en canto 
a actividades se refi re. Foi a semana en que celebramos 
o concurso dos Contos do Outono. Pero uns días antes, 
concretamente o mércores, día 28, ás 11 e media da 
mañá os membros de 1ºESO do Equipo de Biblioteca 
fomos ata unha coñecida librería do centro de Vilagarcía 
para realizar as compras comisariadas. En realidade era a 
primeira excursión que faciamos dende a nosa chegada 
ao instituto no mes de setembro. 

Eramos alumnado de 1ºESO-A e 1ºESO-B. Cando chegamos, 
antes de entrar na librería os profes encargados déronnos 
unhas indicacións sobre como tiñamos que facer o 
traballo. Contabamos cun orzamento para mercar libros 
para o fondo xeral. Como na nosa Biblioteca hai moitos 
libros de literatura (galega, española e universal), tratábase 
de adquirir obras doutras materias para ir aumentando e 
actualizando eses apartados.

Organizámonos espontaneamente por grupos e fomos 
percorrendo a librería, pescudando libros que nos 
interesasen. Logo consultabamos aos profes. Algúns xa 
eran aceptados, outros quedaban como dubidosos. 
Tivemos que tomarnos moi en serio a selección, porque son 
os cartos do instituto e porque non só nos tiñan que resultar 
atractivos a nós, senón que tiñamos que pensar en todas as 
alumnas e alumnos do centro. 

Compramos obras de moi diversos temas: Astronomía, 
Medicina, Feminismo, Manga, historias LGTB, sobre a 2ª 
Guerra Mundial, Física, grupos de música... Historia de la 
Medicina, da editorial Susaeta; 100 mujeres que cambiaron el 
mundo, de Sandra Elmert, Atlas del Cielo, tamén da editorial 
Susaeta; It´s only rock and roll, de Susana Monteagudo e 
Marta Colomer-Tutticonfetti; París siempre será París, de 
Màxim Huerta e María Herreros; Emmie es invisible, de Terri 
Libenson; Irrepetible, de Roy Galán, El chico de las estrellas, 
de Chris Pueyo, Ed Sheeran de Caroline Sullivan, Diario de 
una muser, de Mónica Morán, BTS. Iconos del K-pop, de 
Adrián Besley, entre outras, e moito moito manga foron as 
nosas adquisicións.

A actividade resultou un éxito. As traballadoras da librería 
quedaron sorprendidas e encantadas do ben que nos 
portamos 23 adolescentes fedellando por todo o local. 
Tamén nos felicitaron os profes da Biblioteca que a 
organizaron. Pasámolo moi ben, no regreso ao instituto 
había xente tan ilusionada que viña lendo os libros pola 
rúa.


