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 Neste curso 2014-2015 , o I.E.S. Lama das Quendas  con-
ta , por cuarto ano consecutivo, con un Club de Lectura  dividido en 
diferentes seccións segundo os participantes do mesmo. 

 
No que se refire ao alumnado, mantense o número de 

alumnos con relación ao ano anterior pero aumenta o de grupos. De 
tal modo que, arredor de 120 alumnos/as participarán nas activida-
des do club en oito grupos diferentes. Este curso temos, por fin, 
un  grupo de alumnos/as de 1º de Bacharelato. Cada grupo lerá un 
libro por trimestre e os días de reunión comentarémolo e/ou realiza-
remos diferentes actividades e obradoiros. 

 
Polo que se refire ao profesorado, contamos coa colabora-

ción de dez profesores e profesoras que, trala votación 
das  propostas realizadas, nos reuniremos  nalgúns recreos para 
compartir  as nosas opinión e comentarios sobre os libros escolli-
dos. 

O décimo grupo do noso Club, está formado por pais, nais 
e calquera persoa  adulta da vila de Chantada a quen  non lle 
importe compartir cos outros as súas lecturas. A reunión destes será 
polas tardes, na biblioteca do centro en horario e día da semana que 
se acordará para permitir a asistencia da maior cantidade de  mem-
bros posible. 

 
Aínda podíamos falar de un grupo máis porque temos 

a  intención de facer un grupo mixto, con alumnado e adultos , 
tanto do grupo dos pais coma dos profesores. Leremos todos o 
mesmo libro e faremos a posta en común  nun recreo para posibili-
tar a asistencia dos alumnos que o desexen. 

 
 
 
 
 
 
 
Compre destacar que sempre proporcionamos os exempla-

res de lectura desde a Biblioteca do centro. No caso de non existir 
os necesarios, os mediadores acudimos á outras bibliotecas da vila e 
de fóra para pedir en préstamo os libros precisos. 

 
Neste sentido cómpre agradecer ao profesorado do Eloísa 

Rivadulla o préstamo de numerosos exemplares dos que eles dispu-
ñan. 

 
Rematado o curso festexaremos un ano de lecturas com-

partidas. 

Club de lectura “A Quenda do Libro” 

  

 
 

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  

convoca, unha vez máis, o Concurso de fotogra-

fía “Ollando aos Cogomelos”, que pretende 

animar ao alumnado ou a calquera membro da 

comunidade educativa a darse un paseo polos 

nosos fantásticos bosques en busca dunha ima-

xe fermosa e, se é posible, captala desde unha 

perspectiva  orixinal . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precísase só unha cámara ou un móbil, 

boas pernas, ollos atentos, sensibilidade cara o 

medio ambiente e aprecio polos recursos que 

nos ofrece a bisbarra nesta estación.  
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XVIII  Concurso de fotografía

“ Ollando ós Cogomelos”

Organiza o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do I.E.S "Lama das Quendas"

Poderá participar calquera

membro desta comunidade

escolar. O tema da fotografía será 

calquera apecto sobre  o 

mundo dos cogomelos

Os traballos, que serán 3 fotografías como máximo,
incluirán as fotos impresas, os seus negativos ou no
caso de fotografías dixitais, o correspondente CD ou
o enderezo electrónico desde o que a foto se remite
ao noso blog bioxeolama@gmail.com Toda esta
documentación presentarase baixo o sistema de plica.

As obras
entregaranse na
Secretaría do Centro 
antes do día 5 de 
novembro deste ano.

O Xurado estará 
constituído polos
membros do 
Departamento de 
Bioloxía e Xeoloxía e 
de Plástica. •O PREMIO ( primeiro e 

único) consistirá nunha
tablet
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ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLARELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLARELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLARELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR    

 Segundo a Resolución do 19 de setembro de 
2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se 
establece o calendario para a celebración de elec-
cións de membros dos consellos escolares de centros 
docentes sostidos con fondos públicos (DOG Nº 187 
do 1 de outubro de 2014) , realizarase proximamente 
neste centro a renovación do CONSELLO ESCO-
LAR  que é o instrumento de participación na vida 
escolar de todos os sectores educativos. 

 
 A organización e a supervisión do procedemen-

to de elección dos novos membros do Consello Esco-
lar estará a cargo da Xunta Electoral que estará for-
mada por 

 
 - Javier Conde Vázquez (Director) 
 - María Dolores Carricoba Marín  (Profesor) 
 - Ana María Permuy García (Nai) 
 - Carmen Sánchez Seijas  (Persoal non docente) 
 - Jesús Ulloa Fernández (Alumno) 

 
Os catro últimos foron designados por sorteo 

segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 
28 de abril, redactado conforme ao establecido na 
disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, 
do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo 
celebrouse neste centro o luns 27 de outubro de 
2014, ás 11'15 horas, no salón de actos. 

 
Aqueles membros da comunidade educativa 

que desexen presentar a súa candidatura para formar 
parte do novo Consello Escolar deberán seguir as ins-
trucións que figurarán nas distintas convocatorias 
que proximamente se farán públicas pola Xunta Elec-
toral do centro. 
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