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No marco do plan LIA2, no Ceip Plurilingüe Condesa de Fenosa do
Barco, temos realizado unha serie de reformas na nosa Biblioteca
Escolar atendendo ás distintas necesidades que o equipo de Apoio á
Biblioteca detectou e máis ás orientacións e suxestións que dende
a Asesoría de Bibliotecas nos fixeron chegar.
Estas reformas poderiamolas dividir en actuacións sobre o espazo,
encamiñadas a acadar un local máis confortábel que invite ao seu
uso  polos  distintos  grupos-clase,  actuacións  sobre  os  fondos,
reorganizándoos  para  unha  mellor  sinalización  dos  mesmos  coa
intención  de  facelos  máis  accesibles,  e  actuacións  sobre  os
equipamentos  e  mobiliario,  cunha  renovación  dos  existentes  e
adquisición de novos medios.
Pasamos sen máis a detallar as actuacións xa realizadas, deixando
un pequeno apartado final para as que aínda están á espera de
levarse a término.

Actuacións sobre o espazo.
O local da Biblioteca do noso centro está situado nos baixos do
edificio orientados cara ao norte. O edificio, xa bastante vello,
e a orientación facían que a temperatura do mesmo fose bastante
fría no inverno, sen que o sistema de calefacción puidese quecer o
espazo o suficiente para que a temperatura fose agradábel. Velaí
que  moitas  veces  o  profesorado  preferise  baixar  á  biblioteca,
coller  en  empréstamo  algúns  libros  e  volver  ás  aulas  para
desenvolver as tarefas de documentación. 
O equipo centrou daquela as reformas en varias liñas de actuación:

• Cambiar o chan mediante a colocación dunha tarima flotante de
madeira

• Illar o espazo con dobre ventá
• Pintar cunha nova cor as paredes
• Recolocar os radiadores existentes
• Aumentar o número de radiadores
• Cambio do sistema de iluminación
• Reforma da porta de entrada á biblioteca

Así  mesmo,  e  dado  que  se
pretendía  dispor  de  espazos
diáfanos,  tivemos  que
recorrer á “colonización” dos
espazos  adxacentes  á
biblioteca,  corredor  externo
e  entrada,  para  convertelos
en  lugares  onde  se  sitúan
espazos  de  lectura
distendida,  exposición  de
novidades  e  zona  de
almacenamento  dos
empréstamos.
No  cambio  do  chan  contamos
coa colaboración do concello
do Barco que achegou, nunha
fase  do  proxecto,  a  man  de
obra.  Pola  súa  parte  a

Ilustración 1: As novas fiestras dobres que teñen 
aumentado a confortabilidade da biblioteca



delegación provincial de Educación fíxose cargo do chan dunha das
salas e da colocación das novas fiestras que permiten illar de
xeito moi importante o local do frío do exterior.
Decidimos tamén, e dado que queriamos deixar entrar a luz sen
impedimentos, modificar a posición dos radiadores xa existentes
para recolocar os andeis das librerías e gañar unha luminosidade
natural, que xunto ao cambio dos antigos fluorescentes por unhas
novas barras led de maior luminosidade. Aínda así reforzamos o
sistema de calefacción cun novo aparello eléctrico que mellorou a
temperatura da biblioteca.
A porta da biblioteca quixemos que permitise ver o que sucede no
interior, polo que procuramos facela transparente. Os presupostos
que  se  nos  daban  nos  pareceron  esaxeradamente  altos,  polo  que
recorremos  a  un  carpinteiro  local  que  aproveitando  a  porta
anterior colocou un cristal anti-choques, ao que nós decoramos cun
vinilo da nosa mascota, e que permite a visión dende o corredor do
que sucede na biblioteca cun gasto razoable e cun resultado moi
aquelado.
Actuacións sobre os fondos.
Os  fondos  da  Biblioteca  temos  que  recoñecer  que  mantiñas
exemplares obsoletos que, máis que nada por tradición, se mantiñan
dentro  da  colección.  Por  outra  banda,  aínda  que  existían  unha
sinalización  por  cores  da  CDU  esta  non  resultaba  demasiado
explícita  para  o  alumnado.  Por  último,  e  relacionado  coa
existencia  dun  volume  de  materiais  non  necesarios,  existían
problemas de uso do espazo.
Fronte destes problemas decidimos:

• Realización dun expurgo en condicións
• Acometer tarefas de sinalización
• Reorganizacións dos espazos

Grazas  ao  expurgo  eliminamos  unha  boa  cantidade  de  libros  con
moitos anos de antigüidade, materias como cintas VHS, diaporamas e
transparencias, diapositivas... que aínda se conservaban aínda que
sen uso dende hai anos. Isto forneceunos dun espazo para colocar a
colección  sen  estreiteces  e
ben accesibles.
No que atinxe á sinalización,
e  seguindo  os  exemplos  das
bibliotecas de Vilanova i la
Geltrú, colocamos os símbolos
dunha  CDU  simplificada  nos
andeis,  ao  tempo  que  se
colocaba  en  cada  libro  unha
etiqueta  identificadora.
Pensamos  que  esta  foi  unha
boa actuación xa que aumenta
o desenvolvemento autónomo do
alumnado na Biblioteca á hora
de  buscar  os  documentos  do
seu  interese,  e  facilita

Ilustración 2: Sinalización dos andeis das 
librarías



tamén aos encargados a colocación correcta dos mesmos nos seus
andeis.
A procura dunha mellor iluminación natural e de obter espazos máis
diáfanos, obrigounos, como xa se comentou no apartado anterior, a
buscar unha nova organización das librarías.

Actuacións sobre o equipamento e mobiliario.
Probablemente o eixo das actuacións máis importantes realizadas ao
abeiro do LIA2 sexa, precisamente este apartado de renovación dos
equipamentos  e  mobiliario,  aínda  que  non  necesariamente  sexa  o
máis rechamangueiro dos realizados.
Neste apartado realizouse o seguinte:

• Cambio dos ordenadores de consulta
• Adquisición dunha pantalla Chromecast
• Adquisición de 13 convertibles (tablet+portátil)
• Adquisición dunha cámara para vídeoconferencia
• Colocación dunha Pizarra Dixital Interactiva
• Adquisición dunha nova impresora/escáner laser
• Creación dunha zona maker cun muro Lego
• Zona escornabótica
• Impresora 3D
• Adquisición  dunha

pantalla Chroma
• Adquisición  de  caixas

de  madeira  para
empréstamos

• Adquisición  dun  novo
sofá

• Adquisición dun router
wifi

A biblioteca dispuña de 4
ordenadores  de  sobremesa,
bastante  obsoletos  por
outra  parte,  que  ocupaban
un  espazo  considerable,
xustamente  fronte  a  unha
das fiestras, o que restaba
luminosidade  e  impedía  o
acceso doado ás persianas e
á  ventilación  da  sala.
Daquela mediante un switch
e  ocupando  só  o  espazo
dunha  mesa,  puxemos  4
portátiles  que  veñen  a
substituír  os  equipamentos
antigos.
A pantalla Chromecast, así
como os 13 convertibles e o
router  wifi,  forman  parte
do noso plan de converter a
biblioteca  nun  lugar  de
traballo  de  colaboración,

Ilustración 4: Traballando coa Chromecast e as 
tablets

Ilustración 3: Os novos ordenadores de consulta



xa que os traballos de cada tableta poden enviarse e compartirse
ao  través  da  pantalla  co  Chromecast.  Usando  unha  serie  de
aplicacións  simples  (home,  kapp,liveboard,  padlet...)  podemos
desenvolver traballos conxuntos á hora de extraermos información
de textos, organizala en conxunto, sistematizala...
A zona maker resulta unha zona dun gran éxito de uso por parte do
alumnado, e aí tamén valoramos como moit@s nen@s que moitas veces
permanecen  calados  fronte  a  outras  actividades,  desenvolven  as
súas  aptitudes  creativas  e  colaboran  con  outros  compañeiros  e
compañeiras.
A  chegada  dos  escornabots
foi  moi  ben  acollida  polo
alumnado  e  xa  vai  sendo
empregada  polo  profesorado
en  distintas  actividades,
mesmo  en  educación  física.
Pensamos  tamén  que  haberá
que adicar algún dos robots
a un uso libre por parte do
alumnado, pero estamos aínda
co  proceso  de  montaxe  de
varios  escornabots,  e
teremos que esperar a telos
rematados  para  ver  en  que
condicións van ser usados.
Tamén  a  impresora  3D
despertou moito interese por
parte do alumnado e todo o
colexio  tivo  tempo  de  vela
funcionar  e  de  entender
basicamente como funciona, e
mesmo de coñecer o programa Cura. Xa se ten feito algún deseño
(marcapáxinas do Samaín, chaveiros para as nais que participan no
Contacontos do martes...) pero aínda non se acadaron os niveis de
funcionamento que queremos, isto é, que cando se imprima sexa o
resultado de necesidades que
poidan xurdir da dinámica de
proxectos  do  centro  e  non
como unha exhibición técnica
da máquina.
A  Pizarra  Dixital
Interactiva,  situada  na  2º
sala  da  Biblioteca,  está
asociada  ao  proxector  e  á
nosa idea dun espazo para o
audiovisual. É certo que nas
aulas  existe  este  tipo  de
pizarra  e  que,  daquela,  non
representa un beneficio claro
para  as  clases  baixar  a
utilizala á Biblioteca, pero
creemos que é bo que exista,
que  poida  ofrecer  os  seus

Ilustración 5: Tamén os pequenos fan uso da zona 
maker

Ilustración 6:  A pizarra dixital e a impresora 3D



servizos cando estamos investigando na Biblioteca e necesitamos
acceder  a  un  documento  electrónico,  para  usala  cando  fagamos
desdobres nas aulas... Hai que sinalar que esta Pizarra foi un
material  que  nos  foi  dotado  dende  a  Consellería,  tras  unha
solicitude ao SIEGA.
Mercamos tamén un novo sofá, xa que varios dos anteriores pasaron
á  zona  de  lectura  distendida  no  exterior  da  biblioteca,  para
completar o mobiliario. 
E no que atinxe ao audiovisual mercamos unha pantalla Chroma, de
6x3 m. coa que comezamos a facer algún experimento audiovisual
(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/node/195).
Por último sinalar a adquisición dun equipo para videoconferencia,
que  por  ser  das  últimas  compras  realizadas  aínda  están  por
determinar os usos que poderemos tirar del.

Adquisicións pendentes.
Unha das áreas nas que queremos incidir no futuro é na creación
audiovisual. Pensamos que os nosos proxectos teñen que ter unha
repercusión, e un xeito moi importante de espallalos é ao través
do audiovisual. Temos neste momento unha cámara de vídeo moi vella
e compartida con todo o colexio que non nos permite realizar todo
o que queremos facer neste eido.
Así que queremos adquirir unha cámara, cun micrófono externo, que
nos  permita  gravar  en  boas  condicións.  Cumpría  tamén  ter  un
trípode  de  boa  calidade  para  que  as  gravacións  gozasen  dunha
estabilidade mellor que a que temos no presente.
Para complementar a PDI e o sistema audiovisual necesitamos un
sistema de altofalantes que faciliten a visualización de vídeos,
películas, etc...
Por último temos unha serie de xogos de mesa educativos (dende
crebacabezas,  a  máquinas  de  aprender)  que  xa  presentan  signos
claros de deterioro e que se deberían repoñer.
Por  último,  e  en  función  dos  usos  que  se  decidan  dar  aos
escornabots, que polo de agora, como xa se sinalou, están baixo
supervisión  do  profesorado,  podería  ser  interesante  adquirir
algúns robots máis.
Tamén, e xa para rematar, xa que desenvolvemos clubs de lectura en
formato  dixital,  e  de  que  estamos  pola  posibilidade  de  que  o
alumnado  desenvolva  a  capacidade  de  ler  en  calquera  soporte,
axudaría aumentar o número de e-readers dos que dispoñemos.

Achegamos facturas das actuacións que temos mencionado nesta breve
memoria.

Xoaquín C. Freixeiro Álvarez
Encargado da BE

Francisco Pérez Lemos

Director
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