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Tamén neste curso 2016-2017, por sexto ano , conta-
mos no I.E.S. Lama das cun Club de Lectura  dividido en 
diferentes seccións segundo os participantes do mesmo. 

  
Por parte do alumnado,este ano son 124 alumnos/as, a 

metade da matrícula do centro, que participan nas actividades 
do club en nove grupos diferentes. Cada grupo lerá un libro 
por trimestre e os días de reunión comentarémolo e/ou reali-
zaremos diferentes actividades e obradoiros. 

  
En canto ao  profesorado, contamos coa colaboración 

de dezanove profesores e profesoras que fixemos  propostas 
de lecturas que leremos, por trimestres, e serán obxecto de 
comentarios nas reunións que se farán en diferentes recreos 
ao longo deste ano académico. 

 
O  grupo XII do noso Club, está formado por pais, 

nais e outras persoas  adultas  da vila de Chantada as  non lles 
importa compartir c@s outr@s as súas lecturas. Neste caso, 
xuntámonos polas tardes, na biblioteca do centro, en horario 
que sempre acordamos para favorecer a conciliación familiar 
e laboral das dezaoito mulleres e homes que conforman o 
grupo. 

Podemos aínda falar dun grupo máis porque temos un 
grupo mixto, con alumnado e adultos, tanto do grupo dos pais 
coma dos profesores. Leremos todos o mesmo libro e fare-
mos a posta en común nun día próximo ao Día do Libro, du-
rante un recreo ,para posibilitar a asistencia dos alumnos que 
o desexen. 

 
Lembramos que o club A Quenda do Libro é un 

“grupo vivo” polo que calquera se pode incorporar no mo-
mento que o desexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compre destacar que sempre proporcionamos os 

exemplares 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 agradecer ao profesorado do CEIP Elo-

ísa Rivadulla o préstamo de numerosos exemplares dos que 
eles dispuñan. 

 
Rematado o curso festexaremos un ano de lecturas 

compartidas. 

Club de lectura “A Quenda do Libro” 

  

 
O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  

convoca, unha vez máis, o Concurso de fotografía 

“Ollando aos Cogomelos”, que pretende animar 

ao alumnado ou a calquera membro da comuni-

dade educativa a darse un paseo polos nosos fan-

tásticos bosques en busca dunha imaxe fermosa e, 

se é posible, captala desde unha perspectiva  orixi-

nal . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ano celebramos o vixésimo aniversa-

rio deste concurso, e o Departamento de Bioloxía 

e Xeoloxía quere agradecer a tod@s os que, co 

seu entusiasmo e as súas cámaras ou móbiles, fixe-

ron que fose posíbel. A nosa pretensión era e se-

gue a ser  que os máis novos non perdan o con-

tacto  coa natureza e sexan quen de apreciar todas 

as cousas que esta lles regala aos nosos sentidos. 

Concurso de “Ollando aos Cogumelos” 

  

 

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

O Xurado estará constituído 
polos membros do 
Departamento de Bioloxía e 
Xeoloxía e  tres alumnos 
voluntarios (un de segundaria 
e dous de bacherelato)

Vera  Abad 15/16



ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016 

 Segundo a Resolución conxunta do 26 de se-
tembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Re-
cursos Humanos e da Dirección Xeral de Educa-
ción, Formación Profesional e Innovación Educati-
va, pola que se establece o calendario para a cele-
bración de eleccións de membros dos consellos esco-
lares de centros docentes sostidos con fondos públi-
cos (DOG Nº 189 do 4 de outubro de 2016), realizara-
se proximamente neste centro a renovación do CON-
SELLO ESCOLAR que é o instrumento de participa-
ción 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 forma-
da por 

 
 - Javier Conde Vázquez (Director) 
 - María Teresa Díaz López (Profesora) 
 - Lorena Hernández Rodríguez (Nai) 
 - Sonia Rey Rodríguez (Persoal non docente) 
 - Miriam Saborido Janeiro (Alumna) 
 
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 dis-
posición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 
26 de xullo (DOG do 9 de agosto). O devandito sorteo 
celebrouse neste centro o luns 27 de outubro de 
2016, 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 instru-
cións que figurarán nas distintas convocatorias que 
proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral 
do centro. 

 

CALENDARIO PREVISTO PARA AS ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2016 


