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Introdución
O curso 19-20 foi, sen dúbida, o curso máis atípico das nosas vidas. Todos os proxectos que tiñamos víronse
truncados pola pandemia do COVID-19, algúns a penas acabados de poñer en marcha, outros mesmo sen
poder realizarse. Houbo que, pola contra, artellar da noite para a mañá, novos xeitos de comunicarse co
alumnado  para  poñer  dende  a  Biblioteca  iniciativas  de  traballo  cunhas  perspectivas  nunca  antes
exploradas, se ben grazas ao traballo previo de ámbitos virtuais este cambio de paradigma non deu, na
maior parte dos casos, grandes problemas.
De cara ao curso que vén quereríamos fundamentalmente recuperar os proxectos que iniciamos este curso
e levalos a cabo tal e como tiñamos programado nun primeiro momento, pero resulta evidente que as
cousas van mudar dun xeito drástico, e que temos que ser quen de crear novos xeitos de relación cos
usuarios dos nosos servizos e así seguir poñendo en valor a Biblioteca Escolar coma fonte de recursos e
espazo creativo.
Así teremos que re-deseñar o espazo e establecer quendas para garantir un uso seguro da biblioteca
atendendo  á  distancia  social,  teremos  que  procurar  novos  xeitos  de  xestionar  os  empréstamos  para
garantir a seguridade dos materiais, teremos que procurar xeitos alternativos de realizar actividades de
grupo,  probablemente  da  man  das  novas  tecnoloxías  e  con  todo  o  que  isto  supón  de  afondar  no
coñecemento  das  ferramentas  virtuais  por  parte  de  alumnado  e  profesorado,  e,  en  definitiva  tamén
teremos que optar pola eliminación dalgunhas actividades a todas luces imposibles de realizar na nova
normalidade que se impón namentres non haxa un remedio eficaz deste andazo.

Actuacións en relación coa organización e xestión; a configuración da biblioteca como «laboratorio 
creativo de aprendizaxes»
Estivemos estes anos realizando  expurgos das distintas zonas  da biblioteca,  e grazas  a  isto estamos
acadando unha colección actualizada e en bo estado de conservación.  Temos que continuar con estas
tarefas de mantemento dos fondos, posto que o uso continuado dalgúns títulos e coleccións fan que o seu
estado de conservación empeore cada curso, e cómpre, xa que logo, manter un control dos mesmos para
retirar da Biblioteca aqueles exemplares que non cumpran cos requisitos básicos de calidade.
Acabamos de recibir por parte da empresa Grumar unha serie de materiais que adquirimos para anovar o
mobiliario da biblioteca, en concreto unhas gradas, uns «puffs», mesas e cadeiras para ordenadores e un
moble expositor. Con estas adquisicións, e un cambio na disposición actual do mobiliario, traballaremos
para facer da biblioteca non só un lugar máis atractivo senón tamén máis útil, con espazos diáfanos que
permitan a presenza de pequenos grupos para o seu traballo respectando as distancias de seguridade.
Coas gradas queremos fomentar o uso da biblioteca para a realización de eventos como os contacontos, os
contos do xoves, presentacións de lecturas, actividades de promoción da lectura, exposición de proxectos
de investigación...  aínda que isto será nun futuro máis lonxano,  unha vez que poidamos voltar a unha
normalidade de funcionamento.
O moble expositor será o lugar central da zona maker, onde colocaremos aos nosos escornabots, as súas
planillas e repostos,  así como outro material relacionado co espazo creativo. Este novo moble vaise unir a
un moble con gabetas onde temos as pezas de mecanos e legos. Loxicamente todo este material haberá
que estudar de cara a este curso as medidas de desinfección necesarias para que o seu uso sexa seguro
por parte do alumnado. Os pufs de nova adquisición foron adquiridos para o seu uso na tablet horizontal.
Este é un espazo no que temos moitas dúbidas no tocante ao seu funcionamento, o mesmo que a mesa de
luz,  xa que para realizar un traballo en conxunto se precisa unha proximidade entre os participantes que
non casa coas medidas de seguridade para evitar o contaxio do COVID-19.
A pizarra con Chromecast e tablets conectados nunha rede Wifi para o traballo colaborativo cómpren, para
un  uso  xeneralizado  por  parte  do  profesorado,  da  realización  de  actividades  de  formación,  polo  que
teremos que facer un esforzo especial neste eido.
Unha vez realizada a etiquetaxe dos libros de consulta e a sinalización da Biblioteca, queremos neste curso
crear un modelo de etiquetaxe que facilite o acceso aos libros de literatura en relación á súa temática, e
tamén no que atinxe ao seu nivel lector e en especial aos de lectura fácil. Tras os vídeos de explicación da
CDU  realizados  nos  dous  últimos  anos,  queremos  continuar  con  este  tipo  de  actividades,  xa  que
descubrimos que son motivadoras e acadan os seus obxectivos de interiorizar a CDU entre o alumnado dun
xeito lúdico.
Seguiremos tentando acelerar as tarefas de catalogación, aínda que este labor costa enorme traballo xa
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que as tarefas cotiáns a penas deixan tempo para realizalo. A suspensión da actividade académica nos
permitiu este ano ter todos os fondos adquiridos no curso xa catalogados e preparados para o seu uso. 
Durante este ano o traballo dos  axudantes de biblioteca  ten mellorado moito,  xa que se lle asignaron
tarefas concretas en distintas zonas da biblioteca, así como un sistema de rotacións que fan que asuman
distintas funcións ao longo da súa garda. 
En  relación  ás  medidas  necesarias  para  o  uso  da  biblioteca  na  «nova  normalidade» as  funcións  dos
axudantes terán que ser modificadas, e tal como se recolle na carta de navegación terán que ter un papel
decisivo na difusión das novas normas de uso do espazo e dos recursos. Haberá, asemade, que construír
novas rutinas no acceso aos recursos, hixienización dos espazos e materiais, establecemento de quendas
en función do aforo máximo e da necesidade de asegurar unha distancia social, determinación dos xeitos
de garantir a corentena dos materiais... Todas estas medidas son de grande importancia e pensamos que
requiren a supervisión directa do profesorado do centro que non poderá delegar no alumnado voluntario.
En calquera caso, e en canto a enfermidade estea controlada teremos que volver a promover a xestión por
parte do alumnado.

Actuacións en relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa integración
no tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento das
competencias básicas do alumnado.
Retomaremos as actividades habituais da nosa biblioteca como a edición do “Barquiño de Papel” o boletín
da biblioteca pero,  seguindo as recomendacións de evitar  o papel  como posíbel  axente transmisor  da
enfermidade, pasará a ser editado unicamente en formato dixital.
Continuaremos coa edición do blog no que se tentará promover a participación do alumnado por medio dos
comentarios,  a actividade da  hora das tarefas,  coa que se tenta facilitar a realización de traballos de
investigación, ampliación e/ou de reforzo.
A materia  de  Alfabetización en Información,  beneficiouse da nova dotación de material  informático da
biblioteca, e grazas a iso comezamos a desenvolver actividades de traballo colaborativo, empregando a
tecnoloxía  de  Google  Home para  compartir  pantallas,  e  determinadas  aplicacións  online  coma Padlet.
Tamén  comezamos  a  empregar  os  escornabots  e  a  adicar  un  certo  tempo  a  programación,  cunha
aceptación  moi  grande  por  parte  do  alumnado.  Esta  é  a  liña  de  traballo  que  queremos  seguir
desenvolvendo no próximo curso, iso si, garantindo sempre un uso seguro dos materiais, procedendo á súa
desinfección antes e despois de cada uso, así como á propia desinfección das mans dos usuarios.
Os horarios de uso da biblioteca terán que ter un mínimo semanal de asignacións por aula, cando menos
nos cursos de primaria, para garantir a todos o acceso en exclusividade ao espazo e recursos da mesma.
Así  mesmo nas  horas  de recreos  haberá que garantir  un  aforo  máximo e  para  iso  hanse  establecer
quendas por  días para o  acceso para  uso libre  (aínda que cunha nova normativa  acorde á «carta de
navegación» da asesoría) dos recursos da biblioteca.
Tamén se ten colaborado en apoiar con recursos da biblioteca os proxectos de infantil,  e,  como xa se
comentou con anterioridade, aos proxectos desenvolvidos dentro de SEMGAL. Estas son actividades que
consideramos primordiais en canto que promoven un dos modelos de traballo que perseguimos dende as
bibliotecas escolares, e que procuraremos seguir apoiando e ofrecendo as nosas opinións para que teñan
un carácter documental moi definido.
No tocante a adquisición de materiais sempre nos mostramos atentos ás suxestións dos titores/as sobre
as súas necesidades para orientarnos nas políticas de adquisición de libros. Aínda así podemos mellorar
este aspecto consultando periodicamente aos ciclos sobre as políticas de adquisición de fondos, sobre os
proxectos  nos  que  se  estea  traballando  e/ou  que  se  teña  previsto  traballar,  para  ter  previstas  as
necesidades e dispormos de materiais actualizados catalogados cando sexan necesarios.
No marco da Biblioteca Inclusiva e do programa  ELBE-2,  teremos que adquirir  material  que facilite  a
lectura  inclusiva  (lectura  doada,  idiomas  -romanés,  árabe-,  lupas,  audio-libros...)  e  dispositivos
electrónicos para o empréstamo dentro da plataforma dixital. A este respecto aínda estamos realizando
formación co profesorado para que acceda á mesma e vaia dominando o proceso de empréstamo. Xa este
ano  se  fixo  un  esforzo  importante  na  difusión  do  emprego  da  Biblioteca  Dixital  no  marco  da  lectura
silenciosa e nos clubs de lectura, pero este esforzo terá que ser maior neste novo curso, aumentando o
número de alumn@s que formen parte do proxecto (ata o de agora restrinximos o seu uso ao alumnado de
5º e 6º de primaria). Tamén tentaremos adquirir e-books propios para cargar nos dispositivos de lectura.
Teremos que estudar a posibilidade de convertir a nosa web nunha bibliowiki, no sentido de que a consulta
e o acceso aos recursos sexa o máis libre posíbel.
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Actuacións en relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia informacional 
Prantexámonos  elaborar  materiais como  viña  sendo  habitual  no  colexio;  liñas  do  tempo,  libros  LIM,
secuencias en ExE learning, páxinas web... Este ano pasado non houbo unha grande produción de materiais
xa que normalmente se elaboraban no terceiro trimestre, como remate dos proxectos nos que andabamos
metidos, e por mor da suspensión da actividade presencial isto non foi posíbel, situación que tentaremos
mellorar de cara ao novo curso.
Este ano pasado fixemos un proxecto documental común no marco de SEMGAL (antes Piteas), ao tempo
que tamén se comezaron algúns proxectos de aula ou nivel.  Todos eles quedaron en suspenso tras a
suspensión, polo que haberá que estudar se retomar, debido ao seu interese, estes proxectos ou comezar
uns novos. En todo caso, dende a Biblioteca seguiremos apoiando e promovendo este xeito de traballo. 
Realizáronse proxectos sobre a meteoroloxía, a reestruturación do patio e o sistema Solar, e en todos eles
a biblioteca ten colaborado cos seus escornabots, coa súa impresora 3D, coas achegas bibliográficas, cos
seus recursos informáticos... Nesta liña continuaremos o ano que vén, tentando dar unha maior orientación
na liña de procura documental a todos os proxectos.
A  olimpíada  do  saber,  concurso  de  procura  de  informacións  ao  través  de  pistas,  e  que  é  unha  das
actividades máis seguidas das que se propoñen dende a Biblioteca, volverá ter unha nova edición. Este ano
versou sobre  os  xogos  populares do mundo (en  relación  ao proxecto  «O  Patio  que  queremos»),  pero
cortouse abruptamente por mor da pandemia, sendo substituída por un concurso ao través do WhatsApp
chamado o «Enigma da Semana», que tivo unha moi boa acollida polo alumnado e as súas familias e que
estudaremos continuar realizando para o vindeiro curso.
Os Axudantes da biblioteca como xa comentamos terán que reorientar as súas actividades a aquelas que
podan  facer  no  marco  na  «nova  normalidade»,  pero  tal  e  como dixemos  queremos  retomar  as  súas
actividades habituais en canto for posíbel.
No tocante  á  dotación  de  ordenadores da  biblioteca,  seguimos contando  con  catro  postos,  (portátiles
adquiridos dentro do proxecto LIA-2) para uso do alumnado.  Como algún presenta sinais de deterioro
teremos  que  pensar  na  súa  substitución  se  non  se  puideran  arranxar  con  garantías.  O  uso  destes
ordenadores terá que estar regulado por un protocolo que asegura que son un material seguro.
O  outro  material  tecnolóxico  da  biblioteca,  Chromecast,  15  tablets,  unha  wifi e  unha  Pizarra  Dixital
Interactiva,  unha  impresora-scanner e unha  impresora 3D, constitúen unha dotación  moi completa,  e
pensamos que é moi importante que todo o profesorado do centro  teña as nocións técnicas necesarias
para  empregala  para  o  que  desenvolveremos  actuacións  de  formación  e  atenderemos  ás  dúbidas
individuais que poidan xurdir. 
Continuaremos cos clubs de lectura con libros electrónicos, e moito máis agora, xa que a plataforma de
empréstamo dixital de ELBE-2 nos facilita unha aceptable variedade de títulos en formato dixital que se
poden compartir por diversos dispositivos, o que a fai ideal para os clubs de lectura. Dispoñemos de 20
dispositivos en total para a lectura dos libros electrónicos e pretendemos, que ao igual que neste curso xa
se fixo, podamos darlle un uso continuo. Temos o problema da limitación de número de dispositivos por
título emprestado ou mercado, pero isto é algo que tentaremos sortear empregando varios correos para a
adquisición de máis dereitos.
A  materia  de  libre  disposición  sobre  Alfabetización  en  Información en  4º  e  6º  de  primaria  continua
funcionando dun xeito satisfactorio,  e neste ano adicamos xa unha parte do seu horario á realización de
actividades de programación. Pensamos que esta é unha boa liña de traballo para continuar no vindeiro
curso xa que é unha actividade moi motivadora para o alumnado. Traballamos tamén sobre as dificultades
do alumnado para extraer informacións dos textos,  as carencias á hora de subliñar textos ou ao realizar
cadros sinópticos. Tamén nos preocupa a escasa capacidade crítica que se mostra nas procuras na rede,
polo que teremos que incidir neste aspecto.

Actividades en relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do proxecto lector de centro 
Continuaremos  coas  actividades  xa  postas  en  marcha  nos  cursos  pasados  e  que  acadaron  unha boa
valoración por  parte dos usuarios e do profesorado,  como son o  Programa de Lectura Silenciosa e a
Lectura dos Venres. 
Asemade seguiremos realizando  Suxestións de lectura periódicas, a maiores das que se coloquen nos
Barquiños,  exposicións  de libros,  tanto  de novidades  como temáticas  coincidentes  coas  festividades  e
conmemoracións escolares, recomendacións de lecturas gravadas en vídeo e colgadas no blogue, para o
que temos habilitada unha sección de “booktubers” dentro da páxina web da Biblioteca.
Os martes... conto,  o conto dos Xoves, as dinochilas e os am(p)adriñamentos lectores  son actividades que
teñen uns resultados que seguen sendo moi satisfactorios polo que continuarán co mesmo modelo de
organización. 
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Os clubs de lectura e escritura seguirán funcionando co mesmo esquema que este ano, dado que están a
dar uns froitos moi interesantes. Tal e como se dixo no apartado anterior tentaremos fomentar que se
fagan lecturas en cada club empregando dispositivos electrónicos.
Continuamos este ano cos reading-clubs coa colaboración das 2 mestras de lingua inglesa e esperamos,
dada a aceptación desta modalidade de lectura en inglés, continuar para o ano que vén, e a poder ser coa
colaboración da auxiliar de conversa que veña ao centro.
Teremos que valorar diversificar a oferta de clubs de escritura engadindo a opción de creación de banda
deseñada, xa que é un xénero que gusta moito aos nen@s e pode resultar de moito interese introducirse na
súa técnica e recursos expresivos.
Tamén se está estendendo a práctica en ensino infantil de 5 anos e nas clases de 1º e 2º de primaria de
baixar  toda  a  aula  os  venres  para  levar  un  libro  de  lectura  de  elección  libre  para  a  fin  de  semana,
actividade de moito interese e que fomenta a lectura naqueles nenos e nenas que non veñen de seu a
realizar empréstamos á biblioteca.
Queremos destacar a posta en marcha da nosa radio, a Dino Radio, que mesmo realizou dous programas
durante o período de confinamento. É unha actividade moi ben valorada polo alumnado e que achega uns
valores educativos incuestionables, polo que seguiremos fomentando o seu uso, tentando a participación
de todo o centro nela.

Actuacións en relación cos avances cara a unha biblioteca inclusiva
Dende  que  a  Asesoría  impulsou  o  programa  de  “bibliotecas  inclusivas”  nós  participamos  e  nos
involucramos  neste  aspecto  da  inclusividade.  Para  iso  adquirimos  unha  serie  de  material,
fundamentalmente libros de doada lectura, lupas, libros nos idiomas dos países de procedencia do noso
alumnado, audiolibros, mesas de luz... 
No que atinxe á sinalización da biblioteca tras sinalizar a primeira sala, tentaremos sinalizar o apartado de
literatura  con  simboloxía  que  reflicta  temática,  nivel  lector  e,  se  é  o  caso,  tipoloxía  (lectura  fácil,
audiolibros, pictogramas, lingua de signos...)
Queremos ver de facer un  club de escritura fácil entre o profesorado para ser quen de editar os nosos
textos dun xeito accesible e inclusivo.
No referente á mobilidade a remodelación da biblioteca na procura de espazos diáfanos, permitirá aínda
máis un mellor acceso ao alumnado con mobilidade reducida. A nosa política de adquisición de material
terá que ter en conta este obxectivo e ir acompañada dun expurgo de materiais que impida a redución do
espazo.

Outras actuacións
No  que  atinxe  á  Web  da  biblioteca esta  consta  de  varias  seccións  como  a  de  Booktubers,  para
recomendacións de lecturas, Escornabots, para actividades de robótica e impresión 3D, Contacontos, para
as actividades de lectura cos máis pequenos e dos contos dos pais, Clubs de escritura, para recoller as
producións destes clubs, e outra titulada Blogue para o anuncio de actividades da Biblioteca. Tamén hai
unha sección específica adicada á nosa radio.
A  actividade  do  Mercadiño  de  Intercambio  de  Libros non  se  puido  celebrar  este  ano  por  mor  do
coronavirus, e de cara ao ano que vén teremos que analizar se é posíbel a súa realización con certas
modificacións ou se as recomendacións sanitarias aconsellan non facelo.
Tamén se farán outras actividades como a da lectura de textos de terror no Samaín ou lecturas no comedor
en datas especiais.
O  punto de intercambio de libros libres terá que ser eliminado ao non poder garantir a salubridade dos
materiais que alí se depositen.
Nos parece de grande interese que o centro, impulsado dende a biblioteca, tente participar en proxectos
innovadores  a todos os niveis, pero fundamentalmente no que atinxe a áreas relacionadas directamente
coa lectura e o acceso á información. Neste sentido a biblioteca, como ten feito ata o de agora, promoverá a
participación en proxectos de innovación educativa convocados dende a administración educativa, e  en
especial os que dirixa á asesoría de bibliotecas.
Queremos tamén destacar o espazo maker, coa zona Lego e os escornabots, que están funcionando moi
ben, cunha participación moi grande dos nenos e nenas. Queremos ampliar o número de escornabots e
traballar, non só no seu uso cos patróns, senón na súa montaxe co alumnado. Queremos sistematizar a
formación do profesorado para elaborar patróns e promover retos maker, como vimos nos foros que se
teñen realizado nalgún que outro centro.
Noutro orde de cousas a nosa  cámara de vídeoconferencias  a parte de permitir conectarnos con outros
centros, pode facilitar a realización de actividades na biblioteca nas que participe unha parte substancial do
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alumnado grazas a un «aforo virtual» que supere as limitacións da nova realidade.

Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos que se van utilizar.
Pensamos que os criterios que se marcaron  en cursos  anteriores seguen a ser  correctos.  Queremos
seguir  avaliando constantemente a  nosa actividade,  introducindo as modificacións  oportunas  en canto
sexan detectados fallos, sen ter que esperar a unha avaliación final. Queremos ir recollendo as suxestións
que xurdan e mesmo incitando as críticas ás nosas propostas para ver de mellorar en todo o posíbel.
Valoraremos como indicadores do noso traballo os seguintes: 

1. Número de empréstamos realizados, tanto a nivel individual como nas bibliotecas de aula. (haberá
que  valorar  neste  apartado  como  afectarán  as  limitacións  sanitarias  ao  montante  dos
empréstamos)

2. Nivel de participación do alumnado nos clubs de lectura e escritura
3. Participación en distintas actividades (Olimpíada do saber, concursos, vaille co conto...)
4. Número de profesorado voluntario nas actividades da biblioteca
5. Utilización polo profesorado dos distintos recursos que a biblioteca pon á súa disposición.
6. Calidade dos traballos realizados

Faremos enquisas de satisfacción entre o alumnado e usaremos a ferramenta de avaliación de bibliotecas
escolares, para así poder avaliar a nosa proposta empregando parámetros obxectivos.
Tentaremos ver de que xeito podemos saber cantos usuarios visitan a nosa páxina.

Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo de apoio. Horario 
previsto.
O responsable da Biblioteca será Xoaquín Freixeiro Álvarez, actual encargado da mesma. Sinalar o feito de
termos  un  grupo  estable  de  Apoio  á  Biblioteca  que  facilita  a  posta  en  marcha  sen  dificultades  das
actividades previstas, ao que normalmente se suma persoal de nova incorporación que sempre achegan
propostas de interese.
Gustaríanos que este grupo puidese contar con algunha hora, dentro do seu horario laboral, adicada a
labores de biblioteca. Contamos co apoio do Equipo Directivo do centro que sabemos que na medida das,
cada vez, máis escasas posibilidades horarias, fará o posible para atender as nosas demandas.
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