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Grao de cumprimento dos obxectivos
O curso 19-20 foi, sen dúbida, o curso máis atípico das nosas vidas.
Todos  os  proxectos  que  tiñamos  programados  víronse  truncados  pola  pandemia  do
COVID-19,  algúns  a  penas  acabados  de  poñer  en  marcha.  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.
Os resultados son, xa que logo, ambivalentes, por unha banda as nosas expectativas de
traballo non se viron cumpridas nunha porcentaxe axeitada,  pero si  que estamos moi
satisfeitos da resposta que fomos quen de lle dar a esta crise.
Evidentemente houbo uns primeiros intres de dúbidas, ensaios, tenteos...  deica atopar
xeitos de comunicación estables que permitiron desenvolver actividades tanto individuais
como en colaboración.
Se no ano pasado valorabamos negativamente o noso uso da plataforma de empréstamo
dixital de ELBE-2, pensamos que este ano acadamos un mellor aproveitamento destes
recursos,  xa que,  por unha banda dende a Asesoría  enviáronse as credenciais moito
antes, e pola nosa parte fixemos un esforzo por promover o seu uso polo alumnado co
apoio do profesorado do terceiro ciclo. Así mesmo durante o período de confinamento e
de interrupción das clases presenciais promovemos o seu uso entre o alumnado.
De cara ao vindeiro curso, e tendo en conta as restricións ao empréstamo derivadas da
corentena obrigada dos libros devoltos,  o  emprego desta plataforma semella  un xeito
excelente de suplir as limitacións que seica vamos ter que sofrer.
Noutros aspectos do noso traballo tiñamos acadado un funcionamento acorde coas nosas
expectativas, ata que, como xa sabemos todo parou de xeito inesperado.
Esta parada fixo que algunhas actividades xa non se chegaran a realizar, coma o noso
mercadiño  de  intercambio,  actividade  esta  que  polas  recomendacións  de  corentena
semella que teremos que poñer en pausa mentres a situación sanitaria non cambie.
Tivemos problemas coa impresión 3D, xa que pensamos durante unha boa parte do curso
que  tiñamos  unha  avaría  na  impresora,  que  tentamos  arranxar  limpando  o  extrusor,
anovando  os  ventiladores,  calibrando  e  nivelando  a  base...  para  que,  cando  xa
andabamos a procurar un servizo técnico descubrimos para o noso abraio que o problema
debíase ao deterioro do PLA.
Daquela a impresora quedou operativa só uns poucos días antes da suspensión das
clases, polo que a súa actividade quedou moi limitada.
Tampouco puidemos realizar a tempo a reforma do espazo da biblioteca esperando a
chegada do material encargado á empresa GRUMAR, que nun principio por un desacordo
cunha  empresa  provedora  e  logo  pola  suspensión  da  actividade  económica,  adiou  a
entrega do material deica finais do curso.
Esta mesma demora fixo que o espazo onde pensabamos situar  os escornabots non
estivera dispoñible durante o período presencial do curso e que, daquela non tivesen a
penas uso durante o curso.
Comezamos  sen  embargo  un  par  de  proxectos  que  pensamos  que  poden  ter  moito
interese de cara ao futuro, como é o traballo de robótica con Lego WeDo, ou a mellora
dos  nosos  retos  fuchiqueiros  ao  poñer  a  disposición  do  alumnado  o  material  para  a
realización dos retos e instrucións para o desenvolvemento do mesmo.
Tamén o funcionamento do Barquiño de Papel, o voceiro da nosa biblioteca, tivo, deica a
parada de marzo,  unha periodicidade boa e cuns contidos que promoveron as nosas
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actividades e foron seguidos polo alumnado con interese.
Mención  especial  merece  a  nosa  Dino  Radio,  que  conseguiu  establecer  unha
programación  cunha  boa  periodicidade  e  incluso  manterse  durante  o  período  de
confinamento.
O emprego da biblioteca como espazo de coñecemento polas distintas aulas séguese a
afianzar, coa presenza das clases que traballan en proxectos de investigación, as visitas
para recoller material de lectura, para aproveitar os recursos tecnolóxicos, como espazo
creativo, para as aulas de alfabetización en información...
En resume podemos valorar dun xeito bastante positivo o funcionamento da biblioteca e a
súa resposta durante a crise,  coordinando e servindo de soporte a moitos proxectos,
promovendo  as  actividades  propias  e  empeñados  en  seguir  transformándonos  para
mellorar os nosos servizos, reinventándonos para continuar sendo un elemento esencial
do centro.

Horario do encargado da biblioteca escolar
O encargado da biblioteca foi Xoaquín C. Freixeiro Álvarez, que realiza tamén as funcións
da xefatura de estudos e coordinación TIC. 
Dado que o noso centro está inmerso en múltiples proxectos de innovación educativa
(Abalar,  Edixgal,  axenda21,  PFPPC...)  e  que  todos  estes  requiren  a  intervención  da
xefatura de estudos, non sería posíbel que todo o peso da biblioteca descansase sobre
unha única persoa, así que contamos cun equipo de apoio á biblioteca conformado por un
equipo estable de profesorado, ao que todos os anos se suma algún mestre provisional
con ganas de traballar e traer novas propostas á marcha da biblioteca.
Este equipo organiza os clubs, as quendas de conta-contos, colabora na organización da
olimpíada,  adorna a  biblioteca no mercado de intercambio  de libros  e  na entrega de
diplomas e premios ao final do curso, aínda que neste curso algunhas destas funcións
non se chegaron a desenvolver polas circunstancias que todos coñecemos.
Tamén participa nas actividades de formación, que se ben este ano, dentro do marco do
PFPPC non tiveron un carácter específico da biblioteca xa que houbo que suspender
unha das actividades de formación que si tiña estas características. Participaron membros
do equipo na actividade do Seminario de Bibliotecas da zona de Valdeorras que este ano,
tras a actividade de encadernación do ano pasado, se centrou nun curso de maquetación
co  programa  Scribus,  que  nos  permitiu  empregar  este  programa  na  elaboración  dos
Barquiños de Papel e da revista Trágame Terra.
Este ano o Equipo de Apoio á Biblioteca estivo constituído por:

Ensino Infantil Sonia González  e Mercedes Molina 

Primeiro Ciclo Mercedes Gallego e Xoaquín Freixeiro

Segundo Ciclo
Mª Carmen García, Mª Socorro Robles e Saúl
Garrido

Terceiro Ciclo Concepción Moldes e Mª Nuria Fernández  

Departamento
Orientación

Manuela Álvarez e Lucía Diéguez

A  presencia  de  membros  do  equipo  de  biblioteca  en  cada  un  dos  equipos  e
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departamentos do centro fai que sexa doado transmitir as iniciativas da biblioteca ao resto
do profesorado do centro, así como dotarnos dun potente feedback sobre a valoración de
cada actividade e poder deste xeito adoptar as medidas correctoras indicadas.
O horario de dedicación á Biblioteca é o seguinte:

10:00-11:00

Recollida dos empréstamos polas clases.
Devolución dos exemplares.
Colocación nos andeis.
Catalogación de novos exemplares

12:05-12:35
Empréstamos.
Ordenadores

14:30-15:30
Empréstamos.
Ordenadores.
Hora dos deberes

17:00-18:00
(Martes)

Os Martes... Conto

Tamén existe un horario asignado a cada aula en horario lectivo para o uso da biblioteca
en tarefas  de investigación  que se fixa  a comezos do curso en función dos horarios
dispoñibles de cada aula
De cara ao curso que vén e tendo en conta os protocolos sanitarios, estes horarios terán
que ser modificados para evitar a concentración de alumnado, sobre todo en horario libre,
polo que haberá que establecer quendas que aseguren un uso axeitado da mesma.
Así  mesmo  os  empréstamos  terán  que  estar  suxeitos  a  novas  condicións  debido  á
necesidade  de  garantir  unha  corentena  a  todos  os  exemplares  que  teñan  sido
manipulados, co que nos resultará imposíbel manter este esquema diario de recollida. 
Valoramos sen embargo como fundamental manter os servizos da biblioteca, aínda que
sexa dun xeito limitado tanto por estes prazos temporais como polas condicións de uso do
espazo.
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Actividades desenvolvidas, accións, procedementos e
recursos

Organización temporal

Como  se  pode  apreciar  no  cadro  o  terceiro  trimestre  presenta  unha  diminución
significativa de actividades, que se corresponden co período non presencial do alumnado,
pero aínda así se mantivo unha oferta de actividades básica que foron seguidas polo
alumnado dun xeito moi significativo.
Dentro  destas  actividades,  non  sinaladas  no  cadro,  estarían  tamén  as  tarefas  de
coordinación,  edición  e  publicación  de  distintos  documentos  impresos  e  audivisuais
realizados polo conxunto do colexio durante este período, así como de distintas propostas
de actividades (contos viaxeiros, diarios de lecturas...) que emanaron da biblioteca pero
foron propostas polas distintas titorías.

Desenvolvemento das actividades

Actuacións en relación coa organización e xestión.

Tras as reformas realizadas nos últimos anos no espazo da Biblioteca, neste curso nos
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esforzamos  en  abrir  o  espazo  da  mesma,  desembarazándonos  de  equipamento
innecesario, na procura dun cambio de paradigma.
O traballo  realizouse  en  paralelo  a  unha  reforma integral do  centro  acometida  pola
consellería de educación, que afectou tamén á Biblioteca onde se colocaron estores nas
xanelas,  un  falso  teito  e  un  cambio  nas  luminarias  da  mesma.  O  resultado  destas
reformas permitiu unha mellora significativa da luminosidade, ao tempo que a colocación
na  cámara  de  ar  do  edificio  dunha  camada  de  material  illante  aumentou  a
confortabilidade.
Pola nosa banda decidimos facer unha selección de textos de lectura para nutrir unhas
mochilas viaxeiras, as dinochilas, adicadas ao alumnado de 4º e 5º de ensino infantil, nas
que semanalmente levaban sete libros co fin de que en familia se lles contase un conto
diario. Estes textos foron escollidos despois de facer un expurgo no que se eliminaron
libros obsoletos ou con algún grao de deterioro. Deste xeito os andeis quedaron máis
liberados  de  espazo  o  que  nos  permitiu
retirar tres armarios da segunda sala da
biblioteca.
Tamén continuamos coa colonización do
espazo  externo da  biblioteca,
concretamente  do  corredor  de  acceso  á
mesma,  onde  puxemos  os  andeis  onde
gardamos  os  libros  empregados  polos
clubes  de  lectura  (títulos  dos  que
contamos  cun  número  elevado  de
exemplares),  o  que  nos  permitiu  seguir
gañando espazo no interior da mesma.
No  mesmo  marco  de  actuacións
decidimos  mercar  un  equipamento,  que
como dixemos antes, só chegou a finais
de curso  e  xa  sen alumnado no centro.
Este  equipamento  consiste  nunhas
gradas, mesas e cadeiras para os postos de ordenadores, un moble para o material de
robótica e uns «puffs» para empregar coa Pantalla multitouch.  Tamén reordenamos a
colocación das mesas de traballo na primeira sala da Biblioteca establecendo espazos
máis colaborativos e que tamén liberen espazo para a deambulación. A nosa pretensión é
seguir traballando para acadar un espazo diáfano, que facilite a mobilidade de todo o
alumnado e un acceso aos recursos máis doado.
O espazo da radio da Biblioteca está situado no segundo andar do edificio, nunha sala
que se empregaba para as aulas de PROA, e tamén como espazo de almacenamento de
recursos didácticos. Contar cun espazo físico estábel para a radio é moi importante, pero
teremos que pensar en acometer reformas no mesmo para ir aos poucos adecuándoo á
función de estudo de gravación. Teremos que pensar na insonorización, na renovación
do  equipamento  de  gravación  (micros,  mesa  de  mesturas,  tarxecta  de  son...)  e  na
colocación de cadeiras para público co fin de acadar un espazo plenamente funcional.
En canto á  organización dos fondos da Biblioteca e á súa sinalización, seguimos a
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traballar na formación do alumnado e do profesorado para a correcta interpretación das
etiquetas que identifican cada exemplar coa súa temática da CDU. Este traballo se realiza
nas sesións de formación de usuarios que se realizan a principios de curso e tamén nas
aulas de Alfabetización en Información, que é a materia de libre configuración de 4º e 6º
curso  de  primaria.  Contamos  con  material  recompilado  doutr@s  compañeir@s  das
bibliotecas  escolares  e  con  material  de  produción  propia  como  o  eXe-leraning  que
elaboramos para explicar  a  funcionalidade da CDU e as iconas de CDU ilustrada da
Asesoría de bibliotecas, que gañou o premio de traballos para este fin da Asesoría no
curso pasado.
En canto  á  dotación de ordenadores seguimos contando con dous ordenadores de
xestión,  un  para  empréstamo  e  outro  para  tarefas  relacionadas  coa  impresión  3D  e
audiovisuais, 4 portátiles para uso do alumnado e 13 tabletas convertibles para o uso con
grupos clase en tarefas de procura da información. Como adiantabamos ao falarmos do
mobiliario  da biblioteca mercamos unhas mesas e cadeiras específicas para situar os
catro portátiles, que forman un semicírculo e resultan máis operativas que a mesa na que
estaban situados ata o de agora.
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, 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,  e  como  apoio  ao  traballo  dos
proxectos. Este ano, sen embargo, o traballo que queriamos desenvolver cos escornabots
como apoio ao proxecto de centro non se chegou a realizar por mor da suspensión da
actividade académica presencial xusto cando se comezaban a propoñer ideas para o seu
uso. Mercamos dous novos escornabots, e estamos tentando poñer en marcha unha serie
deles  mercados  o  ano  pasado  pero  que  están  dando  problemas  de  funcionamento.
Esperamos, de cara ao curso que vén ter todos os escornabots operativos, o que nos
permitiría telos dispoñibles por quendas, e así mentres se traballe con algúns deles os
outros poderían pasar por un proceso de desinfección.
A impresora 3D foi o noso grande fracaso deste ano. Durante todo o primeiro trimestre
tivemos  problemas  xa  que  o  extrusor  non  arrastraba  o  filamento  e  non  permitía  a
impresión  de ningunha peza.  Desmontamos en varias  ocasións o  cabezal,  nivelamos
repetidas veces a placa, cambiamos os ventiladores... tentando buscar o fallo, ata que ao
final descubrimos que o problema estaba no deterioro do material  PLA. Así puidemos
comezar a impresión pouco antes da suspensión das clases, realizando crebacabezas
tridimensionais  que  tiveron  moito  éxito,  extraídos  do  repositorio  de  Thingiverse.  Sen
embargo o  traballo  asociado  aos  proxectos  de investigación  que  realizamos en anos
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anteriores non se puido levar a cabo.
A Pizarra Dixital Interactiva, situada na 2º sala da Biblioteca, está asociada ao proxector
e á nosa idea de crear un espazo para o audiovisual.  De feito este curso realizamos
algunha proxección de películas asociadas a libros dos clubes de lectura que resultaron
un éxito  moi  importante,  sobre  todo grazas á instalación  dunha columna de son que
permite unha boa audición do material proxectado.
E no que atinxe ao audiovisual, canda a pantalla Chroma e un altofalante con micros sen
arame  temos  que  engadir  a  adquisición  dunha  cámara  de  vídeo de  características
profesionais coa que comezamos a desenvolver proxectos audiovisuais. Do mesmo xeito
que o estudo de gravación de radio ten un espazo de seu, pensamos que estaría ben
procurar un lugar no colexio no que crear un estudo permanente para as gravacións, no
que a pantalla chroma estivese instalada sen que requirise montar toda a infraestrutura
cada vez que se queira gravar. 
O  equipo  para  videoconferencia nos  permite  que  determinadas  actividades  que  se
desenvolven na biblioteca se poidan transmitir en liña ao resto das aulas do colexio. Neste
sentido, e de cara ao curso que vén, e pensando nas limitacións de aforo da biblioteca e
na adaptación das actividades que levamos realizando ata o de agora, pensamos que
este equipamento poderá servir para transmitir actividades como a do Conto dos Xoves,
onde  alumnado  de  primaria  pon  en  escena  contos  para  o  alumnado  de  infantil,  que
podería ver  en directo vía  telemática esta actividade dende a súa aula,  eliminando o
problema de concentración de público  no mesmo espazo.  Este  ano non se  realizou
ningunha videoconferencia con outras escolas pero é tamén unha opción que queremos
seguir traballando no futuro.
Pola  súa  banda,  os axudantes  da  biblioteca seguiron  realizando  actividades
relacionadas coa xestión. Neste curso foron moitos os nenos e nenas que solicitaron ser
axudantes e que realizaron estes labores. Re-estruturamos as funcións dos axudantes,
asignando a cada un deles un espazo de control na biblioteca (empréstamo, quendas de
ordenadores, xogos, legos e escornabots) e facendo quendas rotatorias, e a verdade é
que  resultou  moi  satisfactorio  o  resultado,  evitando  aglomeracións  no  ordenador  de
xestión, e mantendo un control moito mellor de toda a sala. 
Falaremos máis adiante de como pensamos que pode afectar a pandemia do coronavirus
a esta actividade nun futuro inmediato.

Actuacións  en  relación  coa  dinamización  da  biblioteca  e
promoción  dos  seus  recursos,  coa  súa  integración  no
tratamento  do  currículo  e  a  súa  contribución  ao
desenvolvemento das competencias básicas do alumnado.

Como todos os anos mantivemos o sistema de  empréstamos nos períodos de recreo,
tanto na sesión da mañá como ao mediodía, e a recollida das devolucións nas propias
aulas  durante  as  primeiras  horas  da  mañá.  Os  nenos  e  nenas  que  collen  libros  en
empréstamo dispoñen dunhas caixas para o seu curso onde deixan os libros, e así poden
saír ao recreo sen ter que levar o libro ao patio. 
Ao remate do recreo da tarde o encargado da clase pasa pola biblioteca e leva a caixa á
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clase onde se reparten os libros emprestados. A rutina da mañá é deixar os libros devoltos
na caixa, que é recollida polo encargado co carro dos libros. Nesta visita sempre se fai
algún comentario co que se tenta incentivar ao alumnado para que faga uso do servizo de
empréstamo.
Como resulta evidente, esta actividade terá necesariamente que verse afectada polas
restricións  asociadas  ao  COVID-19,  e  remitimos  ao  apartado  no  que  se  falará  da
adaptación da biblioteca á nova realidade á que teremos que facer fronte.
No que atinxe a  “O Barquiño de Papel”,  o boletín da biblioteca, estamos francamente
satisfeitos  xa  que  xa  dende  o  pasado  ano  decidimos  crear  unhas  seccións  fixas
(novidades,  reto  maker,  reto  lector)  que  apelaban  á  participación  en  actividades  do
alumnado. A resposta por parte dos nenos e nenas foi  moi  positiva, e esperamos no
futuro, manter este interese seguindo con este plan de edición.
A versión dixital do  Barquiño pódese ver
no  espazo  web  da  Biblioteca,  nunha
páxina onde se visualiza o último número
inserido dende Scribd e cos ficheiros en
pdf  dos  números  anteriores.
(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcon
desafenosa/node/227)
No exterior da biblioteca, no corredor que
lle dá acceso, temos un espazo para as
exposicións de  novidades  e  outras  de
carácter  temático,  relacionadas  coas
celebracións anuais, e que actúa coma un
potente  reclamo  para  o  empréstamo  e
para familiarizar, no caso das novidades,
cos novos fondos que se van adquirindo
ao longo do ano.
As  Bibliotecas  de  Aula,  tanto  para  a
lectura silenciosa como para apoio dos proxectos de investigación, fórmanse con fondos
en empréstamo da Biblioteca escolar, realizados a nome do profesor titor da aula. Deste
xeito acadamos que a escolma de texto sexa axeitada á idade e nivel lector dos alumnos
e alumnas concretos. Estas bibliotecas renóvanse unha vez por trimestre cando menos,
asegurando así lecturas novas e motivadoras. 
Tamén  se  renova  a  dotación  de  materiais  específicos  (o  corpo  humano,  zooloxía,
máquinas...) segundo os temas tratados no temario de sociais e naturais, axeitándose á
organización temporal  dos temas curriculares que se desenvolven nas clases.
O blog xa está definitivamente en Drupal, dentro do espazo do colexio, se ben cun estilo
distinto  ao  resto  do  espazo  web.  Optamos,  fronte  ao  formato  antigo  onde  todos  os
contidos se amosaban nunha única páxina,  por dividir en distintas seccións as temáticas
do blog, tendo así localizacións específicas de booktubers, Escornabots e impresión 3D,
clubs de escritura, contacontos, radio escolar, reservando a páxina da bitácora para o
anuncio de actividades, efemérides, etc... 
Como xa sinalamos en apartados anteriores comezamos a nosa andaina na elaboración
de programas de Radio Escolar, a nosa Dino Radio, que conta cun apartado dentro da
web  da  biblioteca
(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/taxonomy/term/65)  para  subir  os
podcasts que imos gravando. Realizamos no curso pasado unha primeira instalación do
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estudo de gravación nun recuncho da aula de informática do 1º andar do colexio, xa que
non  tiñamos  espazo  para  realizalo  no  propio  local  da  biblioteca,  pero  tal  e  como
sinalabamos  antes  arestora  contamos  cun  espazo  específico  no  segundo  andar  do
colexio nunha aula adicada a este fin con exclusividade. Durante este curso realizouse
unha actividade de formación para un grupo de alumn@s a cargo de «Ponte nas Ondas»
coa  idea  de  irmos formando a  un  grupo  que  fose  quen de  manexar  tecnicamente  o
proceso de gravación e de facerse cargo da locución e da realización de escaletas. 
Durante  este  curso  escolar  realizáronse
seis  programas, o  día  13  do  mes  de
decembro,  seguindo  o  esquema
mencionado con tres seccións (leo-leo,  o
laboratorio  e  ti  de  quen  vés  sendo?).  O
seguinte  programa  realizouse  o  29  de
xaneiro  e  se  emitiu,  o  mesmo  que  o
anterior,  pola  megafonía  do  colexio,
versando  sobre  o  día  da  Paz,  con
semblanzas de loitadores pola paz,  unha
historia  dese  día  e  outras  seccións.  O
terceiro Podcast  do  28  de  febreiro foi  o
realizado durante o obradoiro de Ponte nas
Ondas  polo  alumnado  participante  na
actividade.  Aínda  tivemos  tempo  o  7  de
marzo de elaborar un programa polo  Día
da Muller   e, asemade, do Día de Rosalía,   e xa veu a suspensión das clases presenciais
por  mor do confinamento. Daquela elaboramos un programa no que o alumnado nos
contou das súas vivencias durante os primeiros días do confinamento, e as lecturas que
os foron acompañando no mesmo. Este programa realizouse, igual  que o seguinte, a
base de gravacións de WhatsApp remitidas polo alumnado tras a proposta da actividade
realizada  polo  Equipo  da  Biblioteca.  O  último  programa  realizado  foi  o  das  Letras
Galegas, cun podcast subido á rede o 15 de maio, no que se fai  unha semblanza de
Carvalho Calero, e distintas actividades de recollida de traballos do alumnado.
Decidimos  estruturar  os  programas  cunha  serie  de  seccións  fixas  centradas  en
actividades  da  biblioteca:  "leo  leo!  ti  que  les?",  coa  temática  dos  clubs  de  lectura,
"Entrevistando  a...",  entrevistas  a  personaxes  (mestres,  nen@s,  visitantes...),  "O
laboratorio", espazo para expoñer as investigacións realizadas no decurso dos proxectos,
"Música,  mestre!",  espazo  para  as  realizacións  musicais  dos  distintos  cursos,  e,
finalmente, "Os nosos autores en voz alta", espazo no que un alumno ou alumna nos le a
lectura que facemos os venres  para todo o centro.
Non descartamos ir engadindo outras seccións (humor, efemérides, espazo maker...), xa
que todo dependerá de como vaia evolucionando a iniciativa.
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Actuacións  en  relación  coa  formación  de  usuarios  e
educación  para  o  acceso  á  información  (Educación
Documental)

Na  aula  virtual  do  centro  contamos  cunha  serie  de  actividades  relacionadas  coa
biblioteca,  dispoñendo de varios cursos:  A guerra que mudou o mundo (eXelearning),
ALFIN (materiais para o traballo da materia de Alfabetización en Información), Procuras
do Tesouro das Letras Galegas (contribucións da Biblioteca á celebración do día das
letras  galegas),  Proxecto  Documental  Convivimos  (no  que  se  recollen  os  materiais
elaborados ao longo do proceso de investigación do Proxecto Documental) e Materiais
para a Formación de Usuarios (que se corresponde co primeiro curso que elaboramos en
anos pasados). Tamén dispuxemos os materiais para a educación documental elaborados
por nós no curso pasado, un referido á CDU ilustrada por Óscar Villán  para as bibliotecas
escolares  de  Galicia
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/cdu/a_cdu_sim
plificada.html),  e  outro  conmemorativo  do  150  aniversario  da  publicación  da  táboa
periódica  dos  elementos  de  Mendeleiev
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/taboa_periodic
a/index.html).
Neste curso elaboramos, a raíz da suspensión das clases presenciais un eXe-learning
para  coñecermos  o  que  é  o  coronavirus  que  tamén  se  pode  consultar  na  web  da
biblioteca
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/covid-
19/index.html).
Como todos os anos realizáronse actividades de formación de usuarios con este material. 
No día da  ciencia en galego como en anos anteriores, a biblioteca axudou cos seus
recursos a atopar experimentos científicos para a súa realización durante a celebración
desta cita anual coa ciencia e co idioma.
Na  antiga  web  tiñamos  un  mapa
interactivo da  Biblioteca,  que  coa
remodelación  realizada,  tanto  na  web
coma  no  espazo  físico  da  biblioteca,
quedou  obsoleta.  Mercamos  xa  no  ano
pasado unha cámara de 360º dentro dun
grupo  de  traballo  STEM  coa  que
realizamos unha primeira aproximación a
unha  visita  virtual  á  biblioteca  que
podemos  ver  en
(https://poly.google.com/view/6A7dgJxOi-
C).  Coas  reformas  realizadas  ao  longo
deste  curso,  de  novo  teremos  que
poñernos  as  pilas  para  actualizar  estas
imaxes interactivas que permiten a visita virtual das nosas instalacións, e engadir como
non  as  dependencias  da  radio  escolar  e  da  zona  de  almacenaxe  e  exposicións  dos
corredores.
No que atinxe aos  Proxectos e dende que pertencemos ao proxecto SEMGAL, antiga
Piteas, desenvolto pola Consellería de Educación, o equipo da Biblioteca, o ENDL e a
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Axenda 21, preferimos non propoñer ningún Proxecto Documental Integrado para todo o
centro,  xa que o que iamos facer era sobrecargar  de traballo  ao profesorado,  e pola
contra, puxémonos en disposición de favorecer na medida do posíbel, co noso apoio, a
realización destes proxectos.
Neste ano as distintas  aulas traballaron sobre o patio  escolar,  xa que tras  a reforma
integral do edificio comprobamos toda a comunidade escolar, que a distribución e estética
do patio, así como a súa oferta de actividades non se correspondían co noso ideario de
centro.  Realizáronse procuras na rede para vermos de alternativas para os patios de
recreo e, de seguido realizáronse unha serie de propostas dende as distintas aulas que se
plasmaron  nun  mapa  ideal  do  patio.  Concertamos  unha  entrevista  co  Alcalde  para
expoñer o proxecto de reforma e acadamos un compromiso pola súa banda de apoiar
estes cambios.
Aberta xa a posibilidade de cambiar o noso modelo de patio (arestora centrado no fútbol e
cunha distribución do espazo claramente desaxustada) rematou, como todo neste curso,
co período presencial e houbo que adiar calquera acción.
En todo caso,  a  participación  da Biblioteca neste  proxecto  foi  importante,  achegando
informacións e recursos para o deseño do patio ideal.
Paralelamente outras clases traballaron outros proxectos como é o da meteoroloxía e o
sistema  solar.  Para  estes  dous  proxectos  a  biblioteca  preparou  unha  selección  de
documentos  para  a  consulta  por  parte  do  alumnado  que  quedaron  dispoñibles  nun
expositor da biblioteca, onde acudían as clases para a súa consulta. Tamén se realizou
coa  impresora  3D  un  modelo  de  catavento  para  o  proxecto  de  meteoroloxía  e  se
colaborou na instalación e posta en marcha dunha estación meteorolóxica. 
Unha vez máis temos que sinalar que a suspensión das actividades presenciais no centro
fixo  que  estes  proxectos  quedasen  en  suspenso,  e  a  actividade  da  Biblioteca  neles
parada.
Outra das moitas actividades que rematou inesperadamente e que tamén forma parte do
noso proxecto de educación documental  é o concurso da  “Olimpíada do Saber”,  un
concurso no que o alumnado agrupado por equipos en diversos niveis trata de resolver os
enigmas  que  se  lle  presentan  nunha  serie  de  pistas  acumulativas  ao  longo  dunha
semana. Segundo o día en que se responda, e consecuentemente do maior ou menor
número  de  pistas  necesarias  para  a  contestación,  acadarán  unha  puntuación
determinada. Esta proposta da Biblioteca conta dende sempre cunha participación que se
achega á totalidade do alumnado de primaria. 
Este ano a olimpíada só puido realizarse durante dúas semanas e a súa temática ía
referida ao tema dos xogos, en relación ao proxecto de reforma do Patio do centro do que
falamos anteriormente.
En canto comezou o período de confinamento e no rodopío de ideas que foron xurdindo
para manter a biblioteca aberta agromou a continuidade da olimpíada cunha forma un
tanto  diferente,  actividade  que  chamamos  o  enigma  da  semana.  Daquela  enviamos
semanalmente un enigma, relacionados todos eles coa microbioloxía -tentabamos mandar
unha mensaxe de esperanza nos nosos científicos que foron quen de vencer pasadas
ameazas á saúde- para ser traballados polo alumnado ou, porque non, partillando as
procuras coas súas familias. O sistema de recompensas polas respostas foi remitir un
sinxelo emoticono ou un gif animado cunhas verbas de ánimo ao través do WhatsApp.
Esta actividade foi moi ben acollida polas familias, e houbo -aínda hai xa que continuamos
realizándoa- unha grande participación e constantes felicitacións de parte das familias.
Volvendo ao noso reconto de actividades, sinalar o importante papel que na educación
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documental  teñen os  computadores da biblioteca, nos que o alumnado usuario pode
facer as súas procuras, ben no seu tempo de lecer ou ben no marco dos traballos de aula.
O uso destes ordenadores faise por medio de quendas xestionadas polos axudantes da
biblioteca. De cara ao curso que se nos achega neste horizonte post-pandemia teremos
que pensar en como asegurar a desinfección destes equipamentos para facer posíbel o
seu uso por parte do alumnado nunhas condicións o máis semellantes que poidamos ás
que se viñan realizando.
A  Pizarra  Dixital  Interactiva ofrece a  posibilidade,  a  parte  do  seu  uso didáctico,  de
proxectar os fondos de DVDs do catálogo.
No marco da reforma da Biblioteca e da adquisición de recursos dixitais para a mesma,
cabe subliñar a importancia da pantalla Chromecast de Smart e as tabletas híbridas que
se  adquiriron.  Este  equipamento  permite,  a  máis  dun  uso  como  encerado  dixital  e
navegador, a comunicación coas diferentes tabletas ao través da rede wifi da biblioteca,
favorecendo  os  traballos  que  empregan  dunha  metodoloxía  colaboradora.  A  este
respecto  o  uso  que  se  fai  delas  nas  aulas  de  Alfin  é  moi  interesante,  empregando
programas coma padlet, onde instantaneamente podemos visualizar o noso traballo nun
taboleiro común. Tamén hai aplicacións coma Google Home que nos permite compartir
pantallas pola rede Wifi ou Kapp ao través de Bluetooth, co que as realizacións feitas en
cada ordenador se poden partillar co resto da clase dun xeito simple, e ao tempo, moi
motivador para o alumnado.
Tivemos algún proceso formativo para espallar  entre o profesorado o emprego destes
dispositivos, pero aínda non está suficientemente explicado, polo que de cara ao curso
que vén propoñémonos continuar con este proceso de formación para dar un uso máis
xeneralizado a este recurso.
Continuamos tendo como materia de libre disposición  Alfabetización en Información,
tanto en 4º coma en 6º, co que traballamos a CDU, a colocación dos libros na biblioteca, a
procura na OPAC e a localización dos fondos atopados. Así mesmo traballamos sobre
textos  extraendo  informacións,  elaborando  sínteses,  esquemas,  cadros  sinópticos  e
reelaborándoos. 
Asemade procuramos o desenvolvemento de habilidades de busca da información, tanto
a nivel de documentos impresos como dixitais, mediante a realización de proxectos de
investigación.  Na  organización
temporal  da  materia  esta  última
actividade,  a  de  realizar  pequenos
proxectos  documentais,  realízase  no
terceiro  trimestre  do  curso  polo  que
este  ano  non  se  puido  levar  a  cabo
como era a nosa intención.
Temos  que  sinalar  que  dentro  da
materia de Alfin introducimos dende hai
2 cursos elementos de  programación
e  de  robótica que  se  alternan
semanalmente cos outros contidos dos
que  falamos  antes.  Estas  actividades
resultan  moi  motivadoras  para  o
alumnado.  Empregamos  Blockly
games,  Scratch  Junior  (4º)  e  Scratch
(6º).  Tamén queremos sinalar  a  nosa
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participación en 3º, 4º e 6º na European Code Week co que pretendemos involucrar ao
noso alumnado no mundo da programación.
Tamén e en colaboración co profesorado de 3º comenzamos a nosa andaina con Lego
WeDo,  para  o  que  adquirimos  3  xogos  deste  equipamento  de  robótica  e  realizamos
sesións de montaxe e programación cada quince días durante o segundo trimestre nunha
hora na que estabamos presentes tres mestres para ir guiando aos grupos na construción
dos  robots  segundo  as  instrucións  do  xogo.  Esta  actividade  comezou  no  segundo
trimestre e rematou coa suspensión da actividade presencial,  polo  que non puidemos
desenvolver  todas  as  actividades  que  tiñamos previstas.  Esta  é  unha  actividade  moi
interesante,  cooperativa,  creativa  e  motivadora  para  o  alumnado  e  que  teremos  que
estudar como lle dar continuidade na «nova realidade».
Por último, sinalar que coa introdución de múltiples currunchos e espazos de traballo na
biblioteca,  acometemos  por  fin  unha  reforma  das  funcións  d@s  voluntari@s da
biblioteca, como xa se comentou con anterioridade, remitíndonos ao xa comentado no
apartado de xestión. As restricións de aforo que teremos que afrontar e a necesidade de
asegurar  unha  hixiene  aos  equipamentos  poñen  en  cuestión  que  vai  suceder  cos
axudantes da biblioteca, o que temos moi claro é que queremos garantir a súa presenza
solidaria e o seu compromiso coa xestión do servizo de biblioteca escolar.

Actividades  en  relación  co  fomento  da  lectura  e  co
desenvolvemento do Proxecto Lector do Centro.

A nosa Biblioteca sempre se caracterizou pola importancia que lle demos ao fomento da
lectura, e así constantemente deseñamos actividades que asegurasen o contacto d@s
nen@s cos  libros  e  a  literatura.  Algunhas  das  actividades  das  que  imos  falar  neste
apartado non terán que verse afectadas polas medidas de contención da pandemia do
COVID-19,  pero  outras  si.  Destas  últimas  e  en  concreto  das  posibles  medidas  de
adaptación á nova realidade, falaremos máis adiante no apartado referido á reflexión e ás
medidas de futuro.
Aclarado  este  aspecto  comezaremos  como  todos  os  anos,  e  coa  mesma  valoración
positiva por parte do profesorado e do alumnado, coa actividade da lectura silenciosa,
un anaco de tempo específico e así sinalado no horario do centro, co que comezamos a
nosa xornada, adicado a unha lectura libre, silenciosa e xeral, na que participa tamén o
profesorado.  Os  libros  para  a  lectura  silenciosa  son  escollidos  polo  alumnado  na
biblioteca e son prestados ao profesorado titor da clase para a formación dunha biblioteca
de aula. 
Neste curso queremos destacar a promoción que se fixo da biblioteca dixital de Elbe-2
entre o alumnado de 5º e 6º curso, que dispuñan de ordenadores dentro do proxecto
Edixgal, e que así puideron facer uso deste recurso xa dende os primeiros días do ano
escolar, uso que somos conscientes de que continuaron a facer durante o período de
confinamento,  pois  aínda  tivemos  que  facer  algunhas  consultas  coa  Asesoría  para
solucionar algúns problemas de erros de acceso.
Temos que sinalar que este ano as credenciais do alumnado chegaron a comezos do
curso o que nos permitiu comezar a traballar co alumnado antes e así tirarlle proveito a
esta  grande  iniciativa  que,  ao  noso  entender,  vai  ter  unha  importancia  capital  para
satisfacer demandas de lectura no próximo curso dadas as limitacións que van ter os
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empréstamos materiais.
Volvendo á lectura silenciosa sinalar que dentro dela, os venres presentan un carácter
especial, xa que por quendas, o alumnado dun grupo se distribúe polo resto das aulas do
colexio para facer unha lectura en voz alta, que previamente prepararon na súa clase, na
actividade  que  chamabamos  “os  nosos  autores  en  voz  alta”,  pero  que  agora  xa
denominamos simplemente “a lectura do venres”.
A lectura do venres non anula a lectura silenciosa, só a interrompe uns minutos, xa que os
textos escolmados para a actividade son pequenos poemas, narracións curtas, anacos de
obras... 
Esta actividade motiva moito aos nenos e nenas, non só aos que len senón que tamén
aos que escoitan. Supón un traballo previo de prosodia, dicción, control dos tempos e dos
nervios  que  tan  importantes  son  na  lectura,  e  que  o  alumnado  asume  con  moita
motivación xa que lles interesa demostrar que ben o fan diante dos nenos e nenas das
outras clases. A lectura do venres remata sempre con aplausos ao lector.
Outra actividade que se mantén, e na que non vamos a nos deter moito tempo por ser xa
coñecidas é “Os martes...  conto”.  Nesta  actividade os  pais  e  nais  do  alumnado de
infantil que non acode autonomamente nos recreos a facer empréstamos, ao tempo que
acoden á biblioteca para realizar o empréstamo semanal cóntanlle contos aos nenos que
acoden a esta actividade, que se realiza fóra do horario escolar. Para facilitarlle o traballo
adquirimos contos troquelados,  e  libros obxecto que fan  que cos seus contos deixen
abraiados aos nenos participantes.
Unha actividade que tamén temos realizado en anos pasados, pero que este ano tivo
unha periodicidade semanal, foi a de
contacontos  dos  maiores,  ou  o
conto  do  Xoves,  realizado  para  os
pequenos  de  infantil  durante  o
horario do recreo da mañá. Ese día,
no recreo da mañá, o alumnado de
primaria  que  previamente  preparou
na clase un conto, acude á biblioteca
e  conta/representa  a  súa  historia
para os nenos de infantil que acoden
á biblioteca. Esta actividade mellorou
moito  grazas  á  adquisición  dun
amplificador de son que facilita que a
voz  chegue  a  todo  o  auditorio  sen
problemas. 
Tamén acabamos de adquirir  unhas
gradas que pensamos que son ideais
para  situar  ao  público  que asista  a
estas  performances que se realizan
todos os xoves.
Como  xa  comentamos,  as
gravacións  dalgúns  destes  contos
dispoñen  dunha  sección  específica
na nosa web, onde se poden ver.
Tamén funcionaron, cunha alta participación durante todo o curso, os clubs de lectura e
escritura.  Funcionaron 6 clubs de lectura  e 3 de escritura,  realizando semanalmente
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reunións cos seus case 100 participantes. É de destacar que en varios destes clubs se
desenvolveron actividades de lectura en dispositivos dixitais,  cos  recursos propios do
centro e con tabletas propias do alumnado nas que se cargaron os libros elixidos para a
lectura do club.
Actividades dos clubs de escritura son a escrita de poesías, a realización de narracións
colectivas, elaboración de guións para curtas, etc...
O  reading-club, que  botou a  andar  no  curso  pasado,  tivo  continuidade neste  curso,
encargándose do mesmo as dúas profesoras de inglés de primaria.
Xa fixemos referencia ás Dinochilas no apartado referido ás actuacións sobre o espazo
físico da Biblioteca, explicando como se formou o conxunto de 75 mochilas que viaxaron
semanalmente ás casas do alumnado de infantil de 3 e 4 anos, contendo sete títulos para
ser  lidos  na  cama  antes  de  durmir.  Solicitamos  á  Asesoría  unhas  mochilas  que
substituíron  as  bolsas  de  tela  menos  manexables  que  tiñamos  nun  principio  e  que
facilitaron o seu transporte. A nosa valoración da actividade é moi positiva, xa que supón
involucrar ás familias na adquisición do hábito lector d@s nen@s independentemente da
súa capacidade económica,  xa que se lles subministra  lecturas de calidade a todo o
alumnado.  Houbo algún caso de familias  que viron  a actividade como un exceso de
traballo,  pero  ao  pouco  tempo de  poñerse  en  marcha  a  actividade  cambiaron  a  súa
opinión e durante os dous trimestres que estivo en funcionamento cumpriron cos prazos
de recollida e entrega do material, algo que sen dúbida vai redundar na promoción da
lectura nesta xeración de estudantes.
De cara ao ano que vén,  e tras unha análise do funcionamento da actividade e das
limitacións que impón a corentena dos materiais,  pensamos reestruturar  as mochilas,
reducindo peso nas adicadas ao alumnado de 3 anos, limitando a 5 libros por mochila e
aumentando a periodicidade da renovación a 15 días para garantir a desinfección das
mesmas.  Tamén,  e  dado  que  teremos  que  crear  quendas  para  os  empréstamos  en
primaria que garantan un aforo limitado da biblioteca, o alumnado de infantil de 5 anos
tamén  pasará  a  ser  usuario  das  dinochilas  no  canto  de  facer  empréstamo  libre  nos
recreos.
Outra actividade que se puxo en marcha este curso, e coa que ilustramos a portada desta
memoria foi a dos apadriñamentos lectores, na que alumnado de 5º e 6º curso acudían
nos recreos de infantil a ler contos aos seus “apadriñados”. A máis do seu valor intrínseco
como promoción do hábito lector, consideramos que esta actividade fomenta a creación
de lazos de solidariedade e amizade entre o alumnado do centro. Nestes apadriñamentos
cabían tres modalidades, a elección dun conto da biblioteca para ser lido (en moitos casos
empregamos libros móbiles, con pop-ups...), que o padriño trouxera da casa un libro que
lle gustaba especialmente cando era máis pequeno ou que o apadriñado trouxera o seu
conto preferido para que llo lera a súa madriña/padriño.
Tamén, como non podía ser doutro xeito, tivemos distintas visitas de autores promovidos
dende distintas editoriais.  Aínda así houbo visitas programadas,  que por coincidir  coa
etapa de suspensión das clases tiveron que ser suspendidas e quedaron adiadas para o
vindeiro curso en función das posibilidades que se abran coa nova normalidade.
O ano pasado coincidindo co Samaín, realizamos unha xornada nocturna na biblioteca á
que chamamos "Contos entre lusco e fusco" que consistiu nunha lectura representada
de distintos contos de terror aínda que tratados cun aquel humorístico, á noitiña, nunha
biblioteca alumeada coas luces de velas acesas, que mesmo marcaban o camiño ao
longo do colexio para chegar a ela. A pesares da hora, nun día previo ao día de defuntos
e  coincidindo  con  outras  actividades  programadas  no  concello,  a  asistencia  foi  moi
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aceptable e todos quedamos con gañas de repetir. Sen embargo non puidemos realizar
este ano a actividade xa que estabamos aínda inmersos nas obras de reforma integral
das que falamos e non puidemos dispormos da biblioteca xa que fóra do horario docente
o colexio  estaba  ocupado por  equipos de  traballadores  da  construción  rematando as
obras.  Non  sabemos  que  dispoñibilidade  teremos  de  cara  ao  curso  que  vén  para  a
realización da mesma, pero na nosa intención está desenvolver a actividade pola boa
valoración que fixemos tod@s da mesma.
Durante o período de confinamento subministramos enlaces a todo o alumnado e ás
familias de recursos liberados en internet para a lectura de títulos online.

Outras actuacións

A finais do curso pasado adquirimos unha cámara de vídeo de calidade profesional coa
que se pretendía dar unha maior importancia á produción de vídeos. O comezo do curso,
en medio dos últimos traballos relacionados coa reforma integral do centro, impediu que
durante case todo o primeiro trimestre se realizasen gravacións coa cámara, pero aínda
así  realizamos  algunhas  gravacións  de  booktubers  como
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/node/280 ou
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/node/284 .
Aínda non dominamos moito a realización audiovisual, pero somos conscientes de que a
produción de vídeos resulta unha actividade altamente motivadora para o alumnado e
introducirse  na  montaxe  de  efectos  co  Chroma  resulta  moi  interesante  de  cara  á
comprensión da linguaxe audiovisual.
Do mesmo xeito que no caso da radio escolar pretendemos en breve de dispormos dun
set de gravación audiovisual onde poder realizar os nosos proxectos audiovisuais cómoda
e doadamente, e esperamos que deste xeito moitos mestres se animen a lanzarse ao
mundo do vídeo.
Non se puido celebrar o  mercadiño de intercambio de libros, un dos nosos xeitos de
celebrar o día do libro, por mor da suspensión das clases. De cara ao ano que vén temos
dúbidas  de  que  se  poida  realizar,  cando  menos  seguindo  as  mesmas  normas  que
habitualmente.
Daquela, para celebrarmos o día do libro, e mediante WhatsApp compartimos historias
elaboradas ao través de títulos de libros,  tanto por  parte  do profesorado como de
alumn@s. 
Outra  interesante  actividade  que  comezou  nesas  datas  foi  a  da  creación  de  contos
viaxeiros (os contos do WhatsApp), que se foron pasando entre os nen@s das clases e
que  se  publicaron  algúns  na  revista  Trágame  Terra e  outros,  que  tardaron  máis  en
realizarse no blog da Biblioteca.
Polas letras galegas elaboramos dende a biblioteca unha  liña do tempo sobre Ricardo
Carvalho Calero e realizamos unha  imaxe    interactiva   en Genial.ly na que se amosaron
traballos realizados polo alumnado.
O punto de intercambio de libros no exterior do colexio debemos ir pensando na súa
retirada  por  non  poder  garantir  que  os  libros  que  haxa  no  seu  interior  non  son
manipulados, e polo tanto ser portadores potenciais de axentes infecciosos.
A tradicional entrega de premios da Biblioteca, na que se entregan diplomas acreditativos
da participación do alumnado nas actividades da mesma, será substituída neste curso
pola entrega de diplomas virtuais personalizados a todo o alumnado do centro, onde,
ante  a  imposibilidade  de  facer  recontos  das  actividades  nas  que  participaron  cada
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alumno, se fai  constar da súa participación de xeito xenérico en múltiples actividades
tanto presenciais como das realizadas online durante o período de confinamento.
Non quero deixar de sinalar nesta memoria o importante labor de  formación realizado
durante este curso, en moitos casos debido á nosa participación en novas propostas de
actuacións na biblioteca, ou dentro do marco do PFPPC cun curso de STEM dentro do
proxecto de PITEAS.
A nivel  non formal,  tamén realizamos unha  intensa  actividade  realizando  varios  mini-
cursos nos que amosamos o  funcionamento  dalgúns dos equipamentos da biblioteca
(Chromecast,  impresora  3D...)  e  a  mecánica  do  empréstamo  dixital  ao  través  da
plataforma. 
Dado o carácter innovador de moitas destas adquisicións e novidades e pensando tamén
no  profesorado  que  vai  chegar  novo  ao  centro,  consideramos  importante  que  esta
actividade de familiarización con estes recursos se repita de cara a vindeiros cursos, e
mesmo realizar algún que outro vídeo-titorial para facilitar a posta ao día do profesorado.
Tamén é de subliñar a coordinación entre bibliotecas escolares da zona. Así, os centros
de Valdeorras e Trives nos xuntamos nun grupo de Traballo que se reuniu no CEFORE do
Barco, e que neste ano traballou nun  curso de maquetación coa aplicación Scribus.
De  feito  os  últimos  Barquiños  editados,  así  como  a  revista  Trágame  Terra  foron
maquetadas grazas a este programa de gran potencia e resultados case profesionais.
Estamos  moi  satisfeitos  coa  colaboración  coas  bibliotecas  escolares  da  zona  e
esperamos que  no  futuro  este  grupo  de  traballo  continúe,  xa  non  só  pola  formación
específica que recibimos como polo contacto que nos permite  partillar  inquedanzas e
iniciativas. 

Grao  de  implicación  do  centro  e  da  comunidade
educativa

Como todos  os  anos  temos  que  subliñar  a  grande implicación  do  profesorado  do
centro á hora de colaborar participando como coordinadores de clubs de lectura, acudindo
a  escoitar  contos  en  “Vaille  co  conto  ao  profe”,  a  renovar  as  bibliotecas  de  aula,  a
participar nas distintas propostas de traballo que xorden dende a biblioteca, así como a
animar  constantemente  aos  nenos  e  nenas  a  participar  nas  distintas  actividades  da
biblioteca. 
Unha grande parte desta implicación só se pode atribuír ao labor dos mestres do Equipo
de Apoio, sempre buscando voluntarios, organizando os horarios para que sexan o máis
cómodos e efectivos posíbeis...  Non hai  dúbida de que a nosa biblioteca non sería a
mesma sen esta participación entusiasta do equipo.
Outro punto importante é o dos  alumnos voluntarios  que desempeñan os labores de
empréstamo,  control  das  quendas  de  computadores  e  control  do  comportamento  na
biblioteca,  que  supera  o  número  de  30  voluntarios  repartidos  en  10  quendas
correspondentes cos 10 períodos de recreo da semana.
Tamén as familias xogan un papel importante como se puido ver na memoria, acudindo a
facer os empréstamos e a contar contos en “Os martes... conto”, e mesmo participando
coas obras de teatro do grupo de nais, que se ben este curso non puideron representar
ningunha polas súas características especiais, de seguro que poderán retomalo para o
vindeiro ano.
Tamén procuramos manter unhas boas relacións coa Biblioteca Pública Municipal, e de
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feito unha das actividades do alumnado de primeiro curso é acudir á biblioteca do concello
e recibir alí o seu carné de usuario, xestionado dende o propio colexio.

Grao  de  integración  dos  recursos  da  biblioteca  no
proceso de ensino e aprendizaxe das diversas áreas
do currículo

A biblioteca  ten  un  importante  papel  polas  achegas  que  fai  para  a  adquisición  de
determinadas competencias básicas que permiten unha mellor aprendizaxe de distintas
áreas do currículo.
Non vamos incidir  no  importante  papel  na  adquisición  das  competencias lectoras e
escritoras que  as  actividades  desenvolvidas  dende  a  biblioteca  teñen,  así  que  imos
centrarnos nas competencias de aprender a aprender e na competencia dixital, que se
desenvolven grazas ás  actividades  ALFIN que  axudan a  adquirir  bos  hábitos  para  a
selección de información, a súa estruturación e a súa expresión en diferentes soportes.
Algúns  exemplos  son  as  actividades  relacionadas  coa  CDU
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/cdu/index.html) e  sobre  a
pandemia  do  COVID-19
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/covid-19/index.html). Tamén
traballan estes aspectos as actividades da Olimpíada do Saber e o enigma da semana
que se desenvolveu durante todo o terceiro trimestre do curso.
Tamén queremos destacar as tarefas de investigación para aprender a programar xogos e
actividades en Scratch realizadas polo alumnado de 4º e 6º curso dentro da materia de
Alfabetización en Información, e os traballos de robótica con Lego WeDo que levaron
adiante o alumnado de 3º.
A  parte  destas  actividades  específicas  a  biblioteca  colabora  coas  distintas  aulas
facilitando materiais e fondos para as investigacións dos distintos proxectos de infantil e
primaria, así como o proxecto documental integrado que atinxe a todo o centro. En moitos
casos dende a biblioteca elaboramos vídeos (1º e  2º)  onde @s nen@s que realizan
traballos de investigación os expoñen diante de toda a comunidade.

Produción de materiais

1. Como  xa  comentamos  a  edición  do  Barquiño  de  Papel  volveu  ter  unha
periodicidade bastante aceptable. Estamos, arestora traballando nun número no
que se incluirán recomendacións lectoras de cara ao verán.

2. Colaborouse dende a biblioteca cos distintos proxectos de investigación.
3. Neste curso publicamos, como todos os anos,  a nosa revista escolar,  Trágame

Terra,  adicada este ano a Ricardo Carvalho Calero,  e onde se poden observar
multitude  de  traballos  realizados  polo  alumnado  no  que  se  reflicten  os  seus
traballos de investigación, actividades de creación literaria, etc...

4. Elaboramos unha liña do tempo sobre Ricardo Carvalho Calero
5. Elaboramos unha imaxe interactiva con Genial.ly sobre os traballos realizados no
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colexio ao redor da festa das letras galegas.
6. Elaboramos  contos viaxeiros ao través do WhatsApp que apareceron na revista

Trágame Terra e no blog.
7. Elaboramos vídeos e difundímolos coas investigacións realizadas polo alumnado

(exemplos).
8. Coordinamos a realización dun vídeo baixo o lema  «Queda Na Casa» a raíz do

confinamento con mensaxes do alumnado.

Análise  da  resposta  da  Biblioteca  Escolar  fronte  da
pandemia do COVID-19

Análise dos servizos virtuais
Debido a que o coordinador da Biblioteca é tamén o Xefe de Estudos do centro, durante todo o
período de confinamento estivo presente no colexio, e dende o seu posto na Biblioteca puido
coordinar e fornecer de materiais e recursos ao alumnado que carecía deles e asesorar a parte do
profesorado que tiña dúbidas ou necesidades técnicas.
Neste sentido,  e como se sinalou anteriormente,  promovemos o uso da Biblioteca Dixital,  ao
tempo que difundimos aqueles contidos abertos que nos pareceron relevantes. 
Nun principio penso que tod@s, preocupados pola situación, puxémonos a enviar propostas de
traballo  ao alumnado e ás  familias  asolagando con elas  as  vías de comunicación,  pero,  aos
poucos e grazas á reflexión conxunta ao través das reunións de claustro, equipos e ciclos por
videoconferencias,  fomos  reducindo  estas  ofertas  de  traballo  ata  acadar  un  equilibrio  óptimo
dadas as circunstancias.
A interacción coas familias foi  moi  intensa,  penso que incluso maior  da que se produce nun
período  normal  de  clases,  onde  todo  está  integrado  nas
nosas rutinas.  Dado que a comunicación co alumnado se
realizaba  mediante  artefactos  tecnolóxicos,  as  familias
actuaron, na meirande parte dos casos, como intermediarios
destas  comunicacións,  así  que  non  podemos  menos que
valorar como moi positiva a súa actuación.
As  producións  de  materiais  difundíronse  por  canles
variadas, xa que tendo en conta que algunhas familias non
dispuñan  de  algún  medio  de  comunicación  optamos  por
distribuír as producións por varios medios ao mesmo tempo,
para asegurarnos de que se non era dunha maneira, doutra
si que lles chegaría a información.
Estas canles das que facemos referencia son a páxina web
do  colexio  e  da  Biblioteca,  o  seu  facebook,  grupos  de
difusión do WhatsApp, blogs persoais do profesorado, aula
virtual  do  centro,  correos  electrónicos  persoais  do
profesorado, videoconferencias...
Os traballos nos que participou a Biblioteca, ben coma única
promotora  ou  en  colaboración,  tentaron  sempre  estar
relacionados coa adquisición de competencias por parte do
alumnado.  Así  o  enigma  da  semana,  o  eXe  sobre  o
coronavirus,  a  difusión  de  proxectos  de  investigación,  as
propostas  de  contos  viaxeiros,  achegas  de  materiais  de
lectura ou coordinando a recepción de traballos para a súa
publicación nos distintos medios de difusión do centro.
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Valoración  da  implicación  dos  distintos  sectores  da
comunidade educativa

Non resulta  doado facer unha valoración obxectiva do papel  que teñen xogado neste
período  especial  os  distintos  axentes  da  nosa  comunidade  escolar.  Moitas  veces
quedámonos  co  detalle  particular,  para  ben  ou  para  mal,  dunha  porcentaxe  non
significativa dun sector e xeneralizamos o seu comportamento á totalidade do colectivo.
Resulta moi difícil valorar polo tanto a todo un colectivo coma se fose un ente homoxéneo,
cando  existen  dentro  del  unha  variabilidade  de  comportamentos  e  actitudes  moi
complexa. 
Daquela podemos sinalar que todos os colectivos que participan da nosa comunidade
educativa en xeral tiveron un comportamento participativo e colaborador, pero dentro de
cada colectivo tamén houbo quen se deixou arrastrar por unha sensación de desánimo,
ou mesmo quen optou por illarse.
Non obstante esta valoración maioritariamente positiva, tanto de familias, alumnado como
de  profesorado, non nos pode impedir ver que son precisamente as familias e alumnos
máis desfavorecidos e necesitados de apoio, aqueles cos que foi máis difícil manter liñas
de contacto.
A  falta  de  recursos  tecnolóxicos,  de
conexión  e  o  pouco  hábito  de  manter
contactos  periódicos  co  colexio
contribúen a este déficit, de tal xeito que
remediar  esta  situación  ten  que  ser  o
eixo  do  noso  traballo,  xa  que  somos
conscientes de que a axuda que se lle
pode estar dando a este alumnado non
acada os mínimos de calidade que nós
consideramos básicos.
No  que  atinxe  ao  equipo  directivo
sempre  estivo  apoiando  as  iniciativas
que  se  desenvolveron  dende  a
Biblioteca.

Necesidades de adaptación
e/ou  creación  de
actividades

A  respecto  da  modificación  das
actividades que desenvolvemos dende a
Biblioteca, xa temos falado algo delas, e
de  como  a  nova  realidade  poderá
afectar ao seu funcionamento e mesmo
á súa viabilidade. Dentro do Equipo de
Apoio  da  Biblioteca  estivemos
debatendo sobre este aspecto, e, aínda
que  a  realidade  é  tan  cambiante  que
resulta  difícil  predicir  como  serán  as

20

Cartaz  no que  se  fai  referencia  ás  normas de  uso  da
Biblioteca na "Nova Normalidade"



Ceip Plurilingüe Condesa de Fenosa                    Memoria PLAMBE 2019-2020  

circunstancias dentro duns meses, chegamos ás seguintes conclusións:
• O  empréstamo  e  as  actividades  que  se  realizaban  de  xeito  libre  durante  os

períodos de recreo terán que ser revisados, e establecer un sistema de quendas de
acceso á biblioteca para garantir  un aforo  máximo acorde coas dimensións da
mesma.  Haberá  que  establecer  así  mesmo  un  protocolo  de  acceso  con
desinfección de mans e unha hixienización dos recursos despois de cada uso. A
presencia  de profesorado nas tarefas  de xestión  terá  que substituír  ao  mesmo
traballo desenvolvido polo alumnado voluntario.

• Haberá que ampliar o alumnado usuario de ELBE, tentando abrir este servizo aos
cursos de 3º e 4º de primaria.

• No mesmo sentido teremos que ver de ampliar as ofertas de lectura dixital dende a
Biblioteca.

• A lectura silenciosa terá que garantir que os libros non sexan compartidos deica
pasar  unha  corentena  entre  un  lector  e  outro.  No  caso  de  infantil  polas  súas
características  especiais,  haberá  que  reformalo  ben  realizando  o  mestre  unha
lectura dun conto, ou ben realizando esta mesma lectura un alumno ou alumna que
o prepare previamente na casa.

• As Dinochilas se estenderán tamén a 5 anos, a súa periodicidade será quincenal,
e, no canto de intercambiar mochilas, haberá que personalizalas e introducir en
cada una os títulos que xa pasaron a corentena.

• Poderemos  manter  actividades  coma  o  conto  do  Xoves,  pero  realizando  a
actividade por videoconferencia para evitar aglomeracións. Así a actividade que se
realizará na Biblioteca pode ser transmitida ás distintas clases participantes como
oíntes sen problemas de aforo.

• Os martes conto terán que estar suxeitos a un aforo restrinxido.
• Pensamos  que  os  amadriñamentos  lectores  se  poderán  seguir  realizando

mantendo unha distancia de seguridade e o uso de mascarillas. Para garantir a
distancia barallamos distintas opcións, dende marcar espazos no chan con cinta
adhesiva a pantallas de metacrilato para separar aos participantes.

• O mercadiño de intercambio de libros resulta  complicado de manter,  aínda así
pensamos que en función das circunstancias  que se  dean,  poderíase facer  un
mercado  dentro  das  clases  cunha  recepción  dos  libros  cunha  quincena  de
anticipación e asegurándonos de que só son manipulados por un adulto provisto de
luvas.

Somos conscientes de que poñer en marcha estas actividades foi un traballo que levou
anos para ser instaladas nas nosas rutinas, e que desbotalas agora sen tentar mantelas
aínda  que  sexa  con  limitacións,  pode  ser  un  camiño  sen  retorno.  Daquela  a  nosa
intención é de procurar novas formas de permitir un funcionamento o máis normal posíbel
dentro das circunstancias excepcionais que estamos a vivir, para así, en máis ou menos
tempo,  volver á normalidade da que viñamos.
Sen embargo esta volta á normalidade virá acompañada dalgunhas achegas que fixemos
durante este período, como pode ser a instalación nas nosas rutinas dun espazo diario
persoal para a lectura, a implicación das familias nas procuras de información (enigma da
semana), os traballos colaborativos como os contos viaxeiros... actividades nas que a TIC
teñen unha importancia fundamental, polo que tamén deberemos insistir aínda máis na
capacitación tecnolóxica do noso alumnado.
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Revisión das liñas prioritarias da Biblioteca Escolar

Unha das características que máis temos traballado na nosa Biblioteca é a de promover a
actividade colaborativa do alumnado, o que se traduce na creación de grupos de traballo
que partillan materiais e recursos, que traballan en grupo... 
A nosa experiencia en alfabetización en información, nos traballos por  proxectos,  nas
procuras  de  información  nos  levou  a  establecer  unha  biblioteca  aberta,  cooperativa,
solidaria e non individualista. Sen embargo dá a impresión de que a «nova realidade»
camiña nestoutro sentido.
Teremos que procurar xeitos de que, garantindo a seguridade sanitaria do alumnado, non
se perda este aspecto colaborativo e solidario da biblioteca, e niso a tecnoloxía pode
xogar un papel moi importante. Se somos quen de fornecer de recursos tecnolóxicos e
das habilidades para o seu manexo entre o profesorado e o alumnado, poderemos botar
man de actividades coma as Wikis, e en concreto as Bibliowikis, que permiten un traballo
cooperativo aínda que non se comparta o mesmo espazo físico.
Padlet,  Drive,  Skype,  Wikidot  e  mesmo  a  aula  virtual  do  centro  poden  ser  tamén
ferramentas que xunto a Scribd, Youtube ou Soundcloud poden axudar enormemente a
desenvolver ese modelo de biblioteca que vemos ameazado pola pandemia.
En todo caso haberá que estudar as posibilidades de traballo que temos e o nivel de
dominio das ferramentas que pode chegar a acadar o noso alumnado para decidirnos por
un modelo de traballo ou outro.

Outras consideracións

Como xa sinalamos está na nosa intención manter na medida das nosas  posibilidades as
actividades  que  vimos  realizando  de  xeito  habitual,  coas  modificacións  que  sexan
precisas  para  garantir  a  saúde  do  alumnado.  Non  queremos  abandonar  sen  máis
actividades que nos enchen de orgullo, que nos dan satisfaccións enormes e que o noso
alumnado valora moi positivamente.
Xa falamos con anterioridade dalgunhas adaptacións que pensamos que poden facer
viables  algunhas  das  actividades  da  nosa  biblioteca  e  tamén  de  como  estamos
convencidos de que a potenciación dos recursos dixitais poden abrir novas expectativas
de traballo acordes co espírito da Biblioteca.
O  protocolo  de  uso  da  Biblioteca  haberá  que  xestionalo  unha  vez  que  teñamos  a
normativa oficial dispoñible, que esperamos que sexa pronto, para así comezar a facer as
adaptacións  necesarias  que  nos  permitan  comezar  a  nosa  actividade  coa  maior
normalidade posíbel o máis cedo que poidamos.

Avaliación
Dada  a  situación  excepcional  que  sofremos  este  curso,  valoraremos  a  actuación  da
biblioteca ao través das respostas do alumnado nun formulario de google, como facemos
habitualmente, pero sen recorrer ás estatísticas de empréstamos que nos proporciona o
programa de xestión, xa que o comezo da actividade plena da biblioteca adiouse por mor
das obras de reforma integral do centro, e antes do remate da segunda avaliación tivemos
a  suspensión  da  actividade  presencial,  e  con  ela  de  calquera  actividade  física  na
biblioteca.
A comparación dos niveis de empréstamo deste ano, as estatísticas de uso por cursos e
os  outros  items que  adoitamos  introducir  neste  apartado  non  achegarían  información
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válida para extraermos conclusións que nos puidesen facer reconsiderar parte da nosa
actividade.
Preferimos,  daquela,  centrarnos  nas  apreciacións  do  alumnado  solicitándolles  que
participasen na enquisa ao través da páxina Web do colexio. 
Quero  facer  notar  que  no  momento  de  realizar  esta  memoria  recollín  os  datos  do
formulario cun número de case 50 respostas, pero á hora de facer a revisión da mesma
volvín  comprobar  o  formulario  e  xa  había  10  respostas  máis.  Aínda  así  mantiven as
imaxes das estatísticas antigas posto que independentemente do número de participantes
as porcentaxes de valoracións permanecían inmutables ou cunha variación mínima que
non compensaba a substitución de todas as imaxes.

Aparecen nesta primeira gráfica as actividades preferidas do alumnado na biblioteca. 
Nela están os escornabots por segundo ano así como os traballos de construción con
legos. 
É de sinalar que, a pesares de ser os ordenadores a actividade preferida, a lectura en
sala é unha opción que seleccionan o 43,9 % dos nen@s. 
Hai  que  explicar  que  este  apartado  permite  a  selección  de  varias  opcións  por  cada
participante na enquisa polo que as porcentaxes non se deben analizar como excluíntes. 
No  apartado  de  outras  actividades  queriamos  englobar  aspectos  variados  como
contacontos, clubs de lectura e escritura, xogos de mesa... pero ao non estar presente o
profesorado para poder explicar o contido deste item, non foi seleccionado a penas polo
alumnado. En todo caso a escasa valoración deste apartado débese, evidentemente, a
unha mala planificación pola nosa parte das preguntas realizadas pois, ao través do que
vemos de xeito cotián na biblioteca son actividades cunha grande participación e que
motivan enormemente ao alumnado.
Así  mesmo a baixa valoración das funcións de encargad@ da Biblioteca só se pode
explicar  por  que  a  enquisa  non  teña  sido  cuberta  polo  alumnado  de  sexto,  xa  que
probablemente o profesorado destes cursos,  de onde proceden a grande maioría dos
axudantes,  non  tivo  tempo  de  avisarlles  da  presencia  da  enquisa  e  de  animalos  a
participar nela.

23



Ceip Plurilingüe Condesa de Fenosa                    Memoria PLAMBE 2019-2020  

No apartado da enquisa en que se analizan os hábitos relativos á Biblioteca por parte do
alumnado vemos que é maioritaria a presencia na biblioteca varias veces por semana,
ben por empréstamo de libros, quendas de ordenadores ou para xogos de mesa. Hai que
pensar que esta enquisa refírese aos tempos de recreo polo que hai  que valorar moi
positivamente este uso que fan da Biblioteca no seu tempo de lecer.
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Nos gráficos precedentes vemos a valoración que fan de actividades promovidas dende a
Biblioteca,  onde  os  valores  4  e  5  se  refiren  a  Ben  e  Moi  Ben,  que  vemos que  son
maioritarios en todas as actividades. 
As  valoracións  dos  clubs  de  lectura  segue  nunha  liña  ascendente,  mellorando  con
respecto das do ano pasado. 
Tamén aparecen as valoracións do reto fuchiqueiro, que este ano funcionou moi ben, e
así o reflicten as valoracións do alumnado.
Actividade novidosa, os apadriñamentos lectores tamén reciben unha valoración moi boa,
como en xeral todas as actividades, e en especial a Dino Radio que seica se gañou o
corazón do noso alumnado.
O Enigma da  Semana,  a  actividade  que  substituíu  á  Olimpíada  do  Saber  durante  o
confinamento e toda a terceira avaliación tamén recolle unhas moi boas valoracións.

Como podemos ver nestoutra gráfica as actividades especificamente realizadas durante o
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período  de  suspensión  das  clases  acadan  todas  elas  un  aceptable  nivel  de
recoñecemento  e  valoración  por  parte  do  alumnado  participante  na  enquisa.
Especialmente valorado é a realización dos programas de Radio e o vídeo de «Queda na
Casa», probablemente por participar o alumnado neles dun xeito directo.
Pero tamén nos parece moi interesante que teñan unha valoración bastante alta o Enigma
da Semana, as publicacións de Barquiño e de Trágame Terra e a actividade de eXe sobre
o Coronavirus.

Coma todos os anos, no que atinxe ás melloras necesarias na Biblioteca a grande maioría
do alumnado fai referencia ao ruído, o que é curioso xa que ten mellorado bastante ao
dispormos dun falso teito que absorbe o ruído.
É certo que hai ocasións, normalmente días de choiva nos que os espazos de lecer no
recreo se reducen, que a afluencia á biblioteca se desborda e o control do ruído é moi
difícil.  Aínda así  tense mellorado substancialmente o nivel  de ruído,  grazas tamén en
grande  medida  á  reorganización  dos  cometidos  dos  axudantes  da  biblioteca  e  ao
establecemento dos espazos de lectura libre no exterior.
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Por último se pedimos ao alumnado que faga unha valoración xeral da Biblioteca e do seu
funcionamento vemos como amosan unha clara valoración positiva ou moi positiva.
A  pesares  diso,  somos  conscientes  de  determinados  problemas  que  teremos  que
mellorar, como o ruído que se indicaba nas gráficas previas, seguir mellorando aínda máis
no desempeño dos axudantes, ou en manter os xogos ordenados, aspectos que se ben
reflicten unha mellora a respecto de cursos anteriores son susceptibles aínda de mellora.

Previsións de futuro

As previsións de futuro da nosa biblioteca están a día de hoxe no ar, xa que a incerteza
do futuro afecta a todo o mundo do ensino, e como non á Biblioteca. Xa fixemos unha
reflexión nos apartados anteriores sobre como a biblioteca se pode ver afectada polas
medidas de prevención contra do coronavirus, e das nosas intencións ao respecto.
En xeral a nosa idea base é a de tentar manter todas as actividades incorporando as
medidas oportunas para garantir a súa seguridade e só nos casos en que non atopemos a
fórmula axeitada optar por eliminar temporalmente a actividade.
A nosa decisión  tamén é a de fomentar aquelas actividades nacidas á calor da pandemia,
e  de  fornecer  ao  noso  alumnado  das  ferramentas  tecnolóxicas  que  lles  permitan
desenvolverse nun mundo onde a contorna dixital se nos amosa como necesaria.
En xeral queremos  afianzar determinadas actividades e equipamentos como son:

• Mellorar os espazos de lectura distendida no exterior da biblioteca como medio de
reducir o ruído nos recreos

• Instalación dun servizo de impresión a través da Wifi da Biblioteca.
• Expurgo  de  materiais  deteriorados,  tanto  en  fondos  de  literatura  (os  libros

informativos xa o teñen realizado) como en xogos educativos.
• Fomento  do  uso  didáctico  do  espazo  da  biblioteca  para  as  investigacións  das

distintas aulas, facilitándoo co novo “andel dos proxectos”, móbel expositor onde
centralizaremos os recursos documentais para os proxectos en marcha.
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• Instalación de novas iconas identificadoras das materias dos libros e dos andeis,
especialmente aqueles referidos aos fondos de lectura fácil, para que se faga máis
doada a súa localización.

• Manter o Reto Fuchiqueiro, proposta de traballo coa filosofía maker no que imos
propor un reto trimestral que supoña a elaboración dalgún obxecto manual.

• Do mesmo xeito manter o reto lector que comezou a súa andaina neste curso
escolar.

• Seguir  fomentando  o  uso  da  Radio  Escolar  e  instalar  un  set  de  produción
audiovisual.

• Continuar incidindo nas actividades de programación con Scratch e as actividades
de robótica.

• Desenvolvemento  dos  clubs  de  lectura  dixital  empregando  a  Plataforma  de
empréstamo dixital e capacitación para un uso autónomo da mesma.

• Seguiremos tamén desenvolvendo ALFIN en 4º e 6º.
• Mellorar  a  coordinación  co  departamento  de  orientación  establecendo  un

calendario de reunións estable.
• Realizar recompilacións de recursos dixitais.
• Mellorar as enquisas introducindo a posibilidade de suxestións de mellora por parte

dos usuarios.
• Exploración  da  posibilidade  dunha  «bibliowiki»  que  aglutine  todos  os  recursos

dixitais da mesma.

En resume,  pretendemos dotar  á  nosa biblioteca de todos os  recursos posibles  para
satisfacer todas as necesidades d@s nos@s usuari@s. 
Queremos  entre  tod@s  facer  unha  biblioteca  aberta,  flexíbel,  participativa,  inclusiva,
imaxinativa, atractiva... unha biblioteca que tamén sexa segura no que atinxe á saúde e á
seguridade  d@s nos@s usuari@s  pero  sen  renunciar  ao  seu  espírito  colaborativo  e
solidario.
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