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Comezou o club de lectura do centro A Quen-

da do Libro, coa participación dos pais e nais do 
alumnado. Algunha persoa era a primeira vez que 
pisaba o centro, pero non será a última. Outras lem-
braron os seus anos mozos como alumnos/as do ins-
tituto e as súas horas  na Biblioteca do mesmo. 

O grupo constituído acordou ler O Principiño 
no idioma a elixir (galego, castelán, francés, inglés, 
portugués …) e mesmo algunha nai  ten  o libro en 
coreano. 

Lembrámoslles  a opción que teñen de le-
var  da biblioteca libros polo que lles fixemos o car-
né de usuario .Algunha nai xa fixo uso del e xa lle 
prestamos o primeiro. 

 Tamén coñeceron o Blogue da Biblioteca e o 
do club de lectura  onde se colgarán as novas de in-
terese relacionadas coas lecturas e libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pais e nais manifestaron o seu grande gus-
to pola lectura e todos estivemos de acordo  no  de-
sexo de promover o gusto pola lectura no alumnado 
mediante o exemplo nas familias. 

 

Lembrade que a dirección de correo do club é 
clubdelecturalq@gmail.com. 

 

Club de lectura de Pais e Nais  

  

 
En outubro comezou o XVII Concurso Fo-

tográfico “Ollando Cogomelos” que ten como com-
plemento a exposición nos corredores do noso IES 
de distintas especies que foi aportando o alumnado, 
e que foron catalogadas e identificadas pola profeso-
ra Gladys Prado Bóveda, do departamento de Biolo-
xía. 

 

 

 

 

 
 
Tamén por iniciativa do Departamento 

de Debuxo, levouse a cabo un Concurso de 
Murais de Magosto, que estarán expostos nos 
corredores e na entrada do noso centro. 
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ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLARELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLARELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLARELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR    

 Segundo a Resolución do 7 de setembro de 
2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se 
establece o calendario para a realización de elec-
cións de membros dos consellos escolares de centros 
docentes sostidos con fondos públicos (DOG Nº 180 
do 20 de setembro de 2012), realizarase proximamen-
te 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) 
 - José Manuel Puente Novoa (Profesor) 
 - María Luisa Vilela Cortiñas (Nai) 
 - Libia Ansoar Fernán (Persoal non docente) 
 - Cristian Antón Rodríguez (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 29 de outubro de 
2012, 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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