
PASO A PASO

“AO PÉ DA LETRA”



COMO COMEZOU TODO?COMO COMEZOU TODO?
Ano de fundación do Club: 2008 -2009

Responsable a partir de 2011 – 2012

Un novo reto e toda unha experiencia.

A unión da biblioteca e do Club de lectura

E agora repasando estes anos…





FUNDAMENTAL  A COLABORACIÓN!!!!

Ser un centro pequeno levounos a “asociarnos” 

A unión fai a forza…

Profesorado colaboradorProfesorado colaborador



CENTROS COS QUE COLABORAMOS…

SECUNDARIA

 IES LAGOA DE ANTELA

 IES DE ALLARIZ

 IES DE MACEDA

 IES DE BANDE

 IES VIANA DO BOLO

 IES DA CIDADE DE OURENSE…

PRIMARIA

 CEIP PADRE CRESPO - XUNQUEIRA DE 
AMBÍA

 CEIP PADRE FEIJOO - ALLARIZ



ESCOLLER LECTURAS, TODO UN RETO…

 Que lecturas achegas aos membros do Club?

 As propostas… as dúbidas… 

 Ás veces acertamos máis e ás veces menos

 A importancia de colaborar coa biblioteca do centro, do concello e 
doutros centros cercanos…

 Pero crear un club de lectura non vale para nada máis?



OUTRAS ACTIVIDADES… 

MARZO – MES DE MULLERES
Unha das finalidades que consideramos que debe ter un club de lectura é un achegamento aberto ás lecturas. 

De xeito voluntario, algúns mozos e mozas do club escolleron entre as lecturas de autoría feminina que realizaran neste ou noutros 
cursos para ofrecerllas ao resto da comunidade educativa. 

Así tivo comezo a actividade MARZO – MES DE MULLERES que se desenvolveu durante os recreos do 8, 10 e 15 de marzo coa 
lectura de diferentes textos e a posterior exposición e comentario do alumnado do club pero tamén doutros usuarios da biblioteca do 
noso centro de ensino.

MAIO  - CARLOS CASARES E O DÍA DAS LETRAS GALEGAS
Este ano, os membros de Ao pé da letra, celebramos as letras galegas dun xeito moi especial. Ademais de partillar nas aulas as 

lecturas de Carlos Casares tivemos a honra de que na vila de Xinzo de Limia se celebrara a reunión da  Real Academia Galega. 

Entre os diversos actos nos que participou o noso alumnado queremos destacar un por estar relacionado coa lectura. 

Unha das alumnas máis novas no noso club deu comezo á lectura do texto que abre o libro O galo de Antioquía. Paula Limia puxo 
voz ás letras que Hakan Casares adicara a seu pai.



O NENO CAN – A LECTURA SOLIDARIA DE 2º E.S.O

Esta actividade deu paso tamén á nosa colaboración co concurso de debuxo e relato que se 
celebra en Xunqueira de Ambía e no que alumnado do noso club recibiu unha mención especial ao 
quedaren finalistas en dúas das categorías de relato.

Deste modo celebramos unha charla coloquio con Francisco Castro á que seguiu unha comida de 
convivencia con membros do Club de Lectura de Allariz e posterior asistencia aos actos do III Certame 
– Falando de Solidariedade – que organiza o CEIP Padre Crespo de Xunqueira de Ambía.



SAÍDAS DE INTERESE…

 Organizamos, en colaboración coa coordinadora do Club de lectura de Allariz unha visita a Santa 
Mariña de Augas Santas. Alí da man de Manuel, un dos membros de Xeitura, puidemos desfrutar das 
lendas que el nos achegou e da natureza como modo de peche das actividades dos membros de “Ao 
pé da letra”



AO PÉ DA LETRA CHEGA AO PROFESORADO

Despois de varios intentos, o noso club constituiu un novo grupo entre o profesorado do noso centro. Este 
curso achegámonos á obra do autor limián Antón Riveiro Coello.  

Comezamos a lectura 14 profesores e profesoras que tivo como remate final a actividade co autor en 
conxunto con profesorado do IES Lagoa de Antela e de Verín.

 

http://bibliotecacidadedeantioquia.blogspot.com.es/2017/03/clube-de-lectura.html

http://bibliotecacidadedeantioquia.blogspot.com.es/2017/03/clube-de-lectura.html
http://bibliotecacidadedeantioquia.blogspot.com.es/2017/03/clube-de-lectura.html


CURSO 2011 – 2012 
COMEZA NOVA ANDAINA

Recollo o testemuño da profesora Ana Fidalgo. 
A base está creada…

Actividades destacadas nese curso:

Tertulias literarias dou Liceou ie Ou rense

Xulia Alonso, Futuro Imperfecto



Domingo Villar 
 A Praia dos 

afogados

Neira Vilas 
visita 
Allariz



Pechamos con poesía de Lado e Aldao



CURSO 2012-2013

Lume de Cobiza, Miguel Anxo Fernández 

Tertulia celebrada en Allariz

Dragal, Elena Gallego

A autora achegouse a Xinzo a coñecer aos nosos lectores

Pel de lobo e Morning Star con Xosé Miranda



TERTULIAS ORGANIZADAS POLO CONCELLO DE OURENSE

7 de febrero 

Lágrimas en la lluvia, Rosa Montero

17 de abril

Febre, Héctor Carré



DÍAS SEN GLORIA, ROBERTO VIDAL BOLAÑO E BAILADELAS, 
ROI VIDAL PECHARON O ANO.



CURSO 2013 - 2014 

13 de febreiro

Asistimos á tertulia e coloquio sobre lectura da obra de Manuel Portas Faneca 
Brava,

Temos a disposición no noso blog imaxes deste evento. Pódese ver no seguinte 
enlace: http://bibliotecacidadedeantioquia.blogspot.com.es/p/clube.html
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O 20 de maio realizamos a actividade adicada á 
lectura realizada en castelán. Nesta edición 
lemos, debatimos e comentamos a peza titulada 
El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes.  
A información desta actividade pode verse no 
blog neste enlace:
http://bibliotecacidadedeantioquia.blogspot.com.
es/2014/06/tertulia-literaria-en-ourense.html
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O grupo de 1º e 2º

Debemos destacar a participación do noso alumnado 
máis novo no proxecto realizado  sobre a lectura de Dragal. 
Comezamos coa lectura e debate da primeira parte da triloxía. 
Logo, compartimos as actividades que se poden observar no 
wiki creado para este proxecto.

http://ficcion-producciones.com/wikidragal/

Como colofón á actividade puidemos desfrutar xunto 
con catro centros máis dunha xornada especial de xogo de rol 
no Pico Sacro.

No seguinte enlace poden achegarse á información 
que ofreceu sobre o evento a televisión de Galicia:
http://axendaaelg.blogaliza.org/2014/06/23/xogos-de-rol-no-
pico-sacro-dentro-do-proxecto-dragal/

http://ficcion-producciones.com/wikidragal/


O grupo de alumnos de 1º ESO tamén tiveron a oportunidade de compartiren 
impresións co autor  Ramón Carredano trala lectura de Unha branca de cobre 
para Martiño. Esta actividade realizámola en colaboración co Club de Lectura 
do IES Lagoa de Antela. No seguinte enlace testemuñamos graficamente este 
encontro do que o noso club garda un libro asinado polo autor que aumentou 
a ansia lectora de parte do noso alumnado.
http://bibliotecacidadedeantioquia.blogspot.com.es/2014/06/os-mais-novos-
do-club-de-lectura.html



2014 – 2015

PRIMEIRA SAÍDA DO CLUB DE LECTURA
O alumnado do club de lectura participou na IV Tertulia literaria de Allariz.
Nesta actividade que chega xa á sua cuarta edición compartir co alumnado do IES Lagoa de Antela e dos 
centros de Allariz, Maceda e Bande as súas impresións sobre a obra de Francisco Castro, O corazón da 
Branca de Neve .
Contamos coa presenza do autor e con el compartimos tertulia persoal e radiofónica a través das ondas 
de Radio Allariz.
http://www.bibliotecacidadedeantioquia.blogspot.com.es/2015/01/primeira-saida-do-club-de-lectura.html



O ALUMNADO DOS PRIMEIROS CURSOS
Unha das intencións deste curso foi 

implementar un grupo de lectura no primeiro ciclo da 
ESO. Así nos centramos na lectura do autor Fran 
Alonso e achegamos ao alumnado a súa poesía e á 
súa prosa.

Os máis novos do noso Club tiveron 
oportunidade de manter un encontro con Fran Alonso 
entorno aos seus libros no I.E.S. Lagoa de Antela.

 O alumnado de 1º ESO traballou a poesía contida en 
Cidades

 As mozas e mozos do Club de lectura “Ao pé da letra” 
de 2º ESO compartiron a lectura e a reflexión sobre 
Cartas de Amor
http://
www.bibliotecacidadedeantioquia.blogspot.com.es/
2015/05/encontro-do-club-de-lectura-con-fran.html



http://
www.bibliotecacidadedeantioquia.blogspot.com.es/
2015/04/libros-singulares.html

OBRADOIRO DE LINGUA PORTUGUESA



 

Instrucións para tomar café de Manuel Núñez Singala, e o 
tempo apremiaba para preparar a actividade. Nesta 
tertulia en particular, o noso alumnado implicouse dun 
xeito especial, tanto na preparación da actividade canto 
na participación efectiva o día da tertulia.

Alén desta lectura os membros destes grupos 
realizaron tres lecturas máis:
- La ley del menor, de Ian McEwan
- O derradeiro libro de Emma Olsen, de Berta Dávila
- Matarte Lentamente, de Diego Ameixeiras

2015 – 2016



Tamén desta actividade 
deixamos constancia no noso 
blog: 
http://bibliotecacidadedeantio
quia.blogspot.com.es/2015/05
/actividade-do-club-de-
lectura.html



CHARLAS E COLOQUIOS…





'Tertulias literarias' para a comprensión e a crítca da lectura  
htp://www.laregion.es/artculo/ourense/tertulias -literarias-fomentar-lectura-escolares-da-
provincia/20170131132433681865.html 
 
htp://www.depourense.es/index.php/es/mainmenu -notcias -es/2298-maria-solar-e-carlos-
montero-protagonistas-das-tertulias-literarias-para-escolares 
 

A primeira da s tertulias deste ano foi realizada sobre unha obra escrita en lingua galega. 
Levouse a cabo no mes de febreiro con notable éxito e repercusión nos medios de comunicación. 
Referímonos deste xeito á lectura sobre As horas roubadas, de María Solar. 

 
 O noso alumnado partcipou moi actvamente tanto na tertulia entre alumnos como na 
posterior entrevista coa autora.  
 Deixamos constancia desta actvidade no n oso blog como se pode ver neste enlace: 
htp://bibliotecacidadedeantoquia.blogspot.com.es/p/clube.html  
 Non obstante outros medios de comunicación deron conta desta actvidade , tanto prensa 
escrita como a CRTVG cubriron a nova: 
htp://www.crtvg.es/informatvos/escolares -de-ourense-partcipan -nunha-tertulia-literaria 
 
htp://axendaaelg.blogaliza.org/2017/02/06/escolares -de-ourense-partcipan -nun-faladoiro-
literario-con-maria-solar/ 
 
 A segunda actvidade do Liceo para este curso foi a tertulia entorno á obra de Carlos 
Montero El desorden que dejas.  
 

 
  

Novamente falamos de éxito rotundo...  





DÁMOS PASO A NOVIDADE…

DESPOIS DESTES ANOS

TOMA AS RENDAS DO CLUB E DA BIBLIOTECA
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