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

 
No que se refire ao alumnado, aumentamos 

en número de alumnos con relación ao ano anterior, 
e o de grupos. De tal modo que, arredor de 140 
alumnos/as participarán nas actividades do club en 
dez grupos diferentes porque este curso temos alum-
nos/as de 1º e 2º de Bacharelato, e de todos os niveis 
de ESO. Cada grupo lerá un libro por trimestre e os 
días de reunión comentarémolo e/ou realizaremos 
diferentes actividades e obradoiros. 

 
Polo que se refire ao profesorado, contamos 

coa colaboración de trece profesores e profesoras 
que, trala votación das  propostas realizadas, nos 
reuniremos  nalgúns recreos para compartir  as no-
sas opinión e comentarios sobre os libros escollidos. 

 
O décimo segundo grupo do noso Club, está 

formado por pais, nais e calquera persoa  adulta 
da vila de Chantada a quen  non lle importe compar-
tir cos outros as súas lecturas. As reunións destes 
serán polas tardes, na biblioteca do centro en horario 
e día da semana que se acordará para permitir a asis-
tencia da maior cantidade de  membros posible. 

 
Aínda podíamos falar de un grupo máis por-

que, como xa fixemos o curso anterior, haberá un 
grupo mixto, con alumnado e adultos, tanto do gru-
po dos pais coma dos profesores. Leremos todos o 
mesmo libro e faremos a posta en común  nun re-
creo para posibilitar a asistencia dos alumnos que o 
desexen, e conmemorar así o Día do Libro. 

 

 

Club de lectura “A Quenda do Libro” 

  

 
 

O Departamento de Bioloxía e Xeolo-

xía  convoca, unha vez máis, o Concurso de 

fotografía “Ollando aos Cogomelos”, que 

pretende animar ao alumnado ou a calque-

ra membro da comunidade educativa a dar-

se un paseo polos nosos fantásticos bosques 

en busca dunha imaxe fermosa e, se é posi-

ble, captala desde unha perspectiva  orixinal  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Precísase só unha cámara ou un mó-

bil, boas pernas, ollos atentos, sensibilidade 

cara o medio ambiente e aprecio polos re-

cursos que nos ofrece a bisbarra nesta esta-

ción.  

 

 

Concurso de “Ollando aos Cogumelos” 

  

 



PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS LOMCE   

 Os apartados das programacións didácticas para as materias con normativa LOMCE es-
tán recollidos no capítulo V, artigo 13, da Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xe-
ral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instru-
cións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 
nº 142, 29-xullo-2015). 

As programacións didácticas incluirán en cada materia, polo menos, os seguintes elementos 

� 

A partir dos anteriores apartados mínimos que nos pide a lexislación, e pa-
ra aproveitar a maioría dos contidos das que temos xa feitas para a LOE, as progra-
macións do noso centro adaptáronse para ter os seguintes apartados: 

� 
Profesorado iniciando o curso sen 

coñecer o modelo de  
programación LOMCE 

Profesorado con “LOMCITIS” 
coñecidas como son as  

programacións didacticas 
LOMCE 


