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Grao de cumprimento dos obxectivos

Á hora de facer unha valoración global sobre o grao de cumprimento 
dos obxectivos propostos nas liñas de actuación que se deseñaron 
para este curso temos que facer unha valoración xeral positiva, xa 
que en maior ou menor medida, todas as actuación propostas se 
desenvolveron  nos  seus  tempos  e  con  resultados  bastante 
satisfactorios. 
Entrando xa en detalles sinalar que por segundo ano consecutivo, o 
equipo de apoio á Biblioteca non desenvolveu actividades propias 
de formación, xa que o centro estivo inmerso na realización dun 
PFPPC que se centrou en traballos de programación e dinamización 
da aula virtual do centro. Con todo, a biblioteca foi quen de 
introducir ideas e conceptos nestas actividades de formación que 
fixeron posible o desenvolvemento dunha dinámica de elaboración de 
proxectos de investigación nas aulas que consideramos altamente 
positivo.
Nesta liña sinalar que canda os 
proxectos  de  infantil,  xa 
amplamente inseridos na práctica 
docente  do  centro, 
desenvolvéronse  distintos 
proxectos  en  primaria  (As 
máquinas  en  primeiro  e  segundo 
curso,  biografías  en  3º,  As 
miñas  eleccións  en  4º  e  Unha 
viaxe por Ourense en 6º curso, a 
parte  dun  proxecto  chamado 
Chintófonos realizado na aula de 
música,  sobre  construción  de 
instrumentos musicais con materiais de refugallo).
Realizamos, ao través dos clubs de escritura o guión, que logo foi 
gravado e publicado na rede, sobre a estrutura da CDU titulado “o 
libro  perdido”,  que  dende  unha  perspectiva  de  ficción  e 
humorística explica como se han colocar os libros na biblioteca.
Como  punto  forte  deste  curso  sinalar  que  na  hora  de  libre 
disposición en 4º e 6º introducimos a materia de ALFIN, co que 
puidemos desenvolver actividades de coñecemento da estrutura da 
biblioteca,  aprendemos  a  citar  bibliografía,  realizamos 
actividades de procura na rede, realizamos resumes, subliñados de 
textos...
En  resume  queremos  incidir  estamos  satisfeitos  cos  resultados 
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acadados,  e  fundamentalmente  estamos  moi  esperanzados  de  que 
determinados cambios que se están a dar no colexio (o deseño de 
Unidades  Didácticas  desde  unha  perspectiva  construtivista)  e  o 
desenvolvemento da aula virtual, fagan agromar un novo xeito de 
traballo na aula, embebido do espírito investigador da biblioteca.
No  tocante  ao  noso  Proxecto  Documental  rematamos  o  proxecto 
iniciado no curso pasado. Este proxecto tentaba crear un clima de 
convivencia  no  centro  baseado  no  respecto  aos  demais  e  na 
comprensión  de  determinados  valores  (igualdade,  equidade, 
solidariedade...) para o que se dividiu en dúas fases. No curso 
pasado  estudáronse  as  distintas  civilización  humanas,  dende  as 
primeiras  agrupacións  neolíticas  deica  a  actualidade,  incidindo 
nos  documentos  relativos  á  convivencia  (cilindro  de  Ciro,  as 
táboas da lei, as doce táboas, declaración dos dereitos do home e 
do cidadán, os dereitos do neno...). 
Durante  este  curso  fóronse  traballando  nas  distintas  aulas  os 
conceptos  devanditos,  acadando  conclusións  que  atinxían  á  vida 
cotián  do  alumnado  formuladas  como  dereitos  e  deberes.  Estas 
conclusións puxéronse en común nunha reunión de delegados electos 
das distintas clases nunha sorte de parlamento escolar que fixo 
unha primeira redacción da nosa “Constitución Escolar” que, nestes 
últimos  días  do  curso  será  sometida  a  referendo  de  toda  a 
comunidade  escolar,  co  que  pretendemos  acadar  un  documento  de 
consenso que poda rexer a nosa pequena comunidade.
O  programa  de  axudantes  da  biblioteca  segue  funcionando  e 
consideramos que dun xeito bastante aceptable, aínda que sempre é 
mellorable. Así deberiamos organizar a biblioteca en varias zonas 
baixo a responsabilidade dun encargado evitando que os tres de 
garda en cada recreo se encontren xuntos na zona de xestión de 
empréstamos, e tamén sería interesante incrementar a competencia 
no manexo do programa de xestión da biblioteca, que se ben está 
mellorando con respecto de anos anteriores aínda presenta algunhas 
dificultades, sobre todo nas procuras de fondos ou lectores. 
Tamén  se  introduciu  un  sistema  de  control  do  comportamento  na 
biblioteca que tenta mellorar o nivel de ruído nas horas de acceso 
libre. Se ben esta iniciativa mellorou bastante os parámetros de 
ruído,  pensamos  que  será  necesario  cada  certo  tempo  cambiar  o 
sistema de control, xa que cando se van afacendo ao sistema este 
perde eficacia. Sería de moito interese deseñar varios sistemas e 
que  estes  se  fosen  intercalando  para  acadar  sempre  o  efecto 
beneficiosa da novidade.
A nivel de avaliación incluímos unha enquisa en google docs e 
continuamos a empregar a ferramenta de autoavaliación, como o ano 
anterior, sempre coa intención de mellorar os nosos servizos á 
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comunidade educativa.

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,  de 
actividades  como  “vaille  co  conto  ao  profe”,  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.
Tamén participa nas actividades de formación, que se ben este ano 
non  tiveron  un  carácter  específico  da  biblioteca,  si  que  se 
tentou, como xa se comentou dar un enfoque da ALFIN aos cursos que 
se realizaron.
Este ano o Equipo de Apoio á Biblioteca estivo constituído por:

Ensino Infantil Sonia González 
Mercedes Molina  

Primeiro Ciclo Mercedes Gallego 
Aurora Delgado
Mª Carmen Marcos
Xoaquín Freixeiro

Segundo Ciclo Mª Carmen García 
Consuelo González

Terceiro Ciclo Luis Fernández
Elisa Puente
Ana Sánchez

A presencia de membros do equipo de biblioteca en cada un dos 
equipos e departamentos do centro fai que sexa doado transmitir as 
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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 e 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.

Actividades desenvolvidas, accións, procedementos e recursos

Temporalización inicial
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Desenvolvemento das actividades

Actuacións en relación coa organización e xestión.

No  presente  curso  renovouse  o  mobiliario  da  biblioteca,  con  6 
mesas e 24 cadeiras que substituíron ás antigas que, aínda estando 
en bastante bo estado, xa comezaban a amosar algúns signos de 
deterioro.
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.  As  quendas  realízanse  coa  participación  de  encargados 
(alumnos dos cursos superiores) e axudantes (alumnado dos cursos 
inferiores, dende 2º a 4º), sendo os encargados os que se dedican 
a formar nas cuestións básicas da xestión aos axudantes, modelo 
que  segue  dando  uns  froitos  altamente  positivos,  e  que,  polo 
tanto,  insistiremos  e 
potenciaremos no futuro. 
Seguimos  atopando  certas 
críticas  á  xestión  dos 
encargados,  atribuíbles  a 
carencias  no  dominio  do 
programa  de  xestión  cando  se 
requiren  actuacións  de  maior 
dificultade  que  o  mero 
empréstamo  de  exemplares 
(procuras  de  libros  en 
empréstamo,  procura  por 
apelidos...)  ou  no  tocante  ao 
mantemento do orde na sala de 
lectura.  Aínda  que  a  situación  mellora  ano  tras  ano,  son 
dificultades nas que teremos que seguir a incidir para mellorar a 
valoración dos usuarios. 
Tamén  fixemos  algunha  mellora  no  apartado  de  sinalización, 
colocando  máis  carteis  explicativos  da  CDU  e  elaborando 
indicadores que se colocaron no alto dos andeis nos que se dá 
información sobre a temática dese apartado. De cara ao curso que 
vén pensamos que teremos que mellorar aínda máis este aspecto, 
repintando os cantos dos andeis e colocando etiquetas de cores 
identificadoras nos libros que non as teñen.
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Actuacións  en  relación  coa  dinamización  da  biblioteca  e 
promoción dos recursos da biblioteca, coa súa integración 
no  tratamento  do  currículo  e  a  súa  contribución  ao 
desenvolvemento das competencias básicas do alumnado.

Como todos os anos mantemos 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 clase onde se reparten os libros emprestados. A rutina da 
mañá é deixar os libros devolvidos na caixa que pasa a recoller o 
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.
“O  Barquiño  de  Papel” é  o  boletín  da 
biblioteca  (realizado  en  papel  pero 
tamén  con  edición  dixital)  que  ten  un 
carácter trimestral e onde se dá conta 
das  novidades  en  relación  coa 
biblioteca, actividades postas en marcha 
e, como non, recomendacións lectoras.
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.
Como elemento fundamental para a lectura 
silenciosa,  da  que  falaremos  máis 
adiante,  a  biblioteca  aporta  fondos 
axeitados a cada idade e nivel lector ás diferentes aulas que 
constitúen así unha  biblioteca de aula actualizada e adaptada ao 
seu alumnado. Estas bibliotecas renóvanse unha vez por trimestre 
cando menos, asegurando así lecturas novas e motivadoras. 
Tamén as bibliotecas de aula se dotan de materiais específicos (o 
corpo humano, zooloxía, máquinas...) segundo os temas tratados no 
temario de sociais e naturais, servindo de apoio ás investigacións 
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que sobre temas curriculares se desenvolven nas clases.
O blogue (http://biblogtecacondesa.blogaliza.org) tamén serve para 
os  mesmos  fins  que  o  boletín  da 
biblioteca,  aportando  novas  das 
actividades  da  biblioteca, 
recomendacións lectoras, as enquisas de 
satisfacción e as producións dos clubs 
de  escritores  e  dando  difusión  aos 
documentos elaborados no PDI.
Sabemos que un blogue de primaria non 
pode  ter  a  mesma  difusión  e 
participación, en forma de comentarios, 
ca un blogue de secundaria ou dirixido a 
un público adulto, pero aínda así botamos en falta unha maior 
participación, que tentaremos incrementar posibilitando as visitas 
ao  blogue  dende  a  clase  de  informática  e  animando  a  realizar 
comentarios, como xeito de fomentar que esas visitas e comentarios 
se fagan autónomos.

Actuacións en relación coa formación de usuarios e 
educación para o acceso á información (Educación 
Documental)

Co gallo do PFPPC comezamos xa no curso pasado a facer funcionar a 
aula virtual do centro e alí inserimos unha serie de actividades 
en formato Jclic sobre formación de usuarios, adoptando unha forma 
de curso  que, dado que era o primeiro que fixemos, teremos que 
retomar  para  darlle  unha  mellor  estrutura  e  dotar  de  máis 
contidos. Con todo é significativo que o primeiro curso realizado 
neste  proxecto  de  formación  teña  o  selo  inconfundíbel  da 
biblioteca.
Neste  curso  afondamos  no 
traballo e puxémonos en marcha 
para dotar á aula virtual dunha 
serie  de  actividades 
relacionadas  coa  biblioteca, 
dispoñendo  xa  nestes  momentos 
de 5 cursos dentro do apartado 
da  biblioteca:  A  guerra  que 
mudou  o  mundo  (secuencia  de 
actividades  en  eXelearning, 
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traducida do CeDeC no marco dun curso de PLATEGA sobre recursos 
dixitais),  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 
no  ano  pasado  e  ao  que  se  facía  referencia  ao  comezo  deste 
apartado).
Como  todos  os  anos  realizáronse  actividades  de  formación  de 
usuarios  con  este  material,  e,  como  acabamos  de  comentar, 
esperamos  que  o  vindeiro  curso  poidamos  ofrecer  non  só  estas 
actividades  senón  unha  chea  de  posibilidades  cun  formato  ben 
estruturado, atractivo e interesante.
Como  xa  se  sinalou  no  apartado  de 
cumprimento  dos  obxectivos  realizáronse 
nos  distintos  cursos  de  infantil  e 
primaria  distintos  proxectos  documentais, 
enmarcados no PFPP e no programa talento 
3,0  aos  que  a  biblioteca  brindou  o  seu 
apoio.  Así  nos  primeiros  e  segundos 
traballouse  conxuntamente  un  proxecto 
sobre  as  máquinas  simples,  en  3º  curso 
traballáronse  as  biografías,  en  4º  as 
eleccións e en 6º realizouse unha guía de 
viaxe pola provincia de Ourense. Estamos 
moi  satisfeitos  da  realización  destes 
proxectos de investigación e, sobre todo, 
da implicaicón do profesorado neste novo 
modelo de traballo activo, no que o alumnado é protagonista da súa 
propia aprendizaxe.
No día da  ciencia en galego tamén, 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.
Dispoñemos  na  nosa  web  dun  mapa  interactivo da  Biblioteca  que 
usamos  para  mostrar  os  distintos  contidos  que  teñen  os  nosos 
fondos  e  a  súa  localización  no  espazo  da  biblioteca.  Non  se 
realizou  a  renovación  deste  mapa,  que  cos  cambios  introducidos 
dentro  da  Biblioteca  xa  non  se  corresponde  exactamente  coa 
estrutura actual da mesma, pero marcámonos un obxectivo ambicioso 
de realizar unha panorámica interactiva, e aínda non demos resolto 
todos  os  problemas  técnicos  que  suscita.  Aínda  así  estamos  a 
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traballar para no prazo máis breve posíbel poidamos anovar este 
recurso.
Como  sinalamos  anteriormente  rematamos  este  ano  o  proxecto 
“Convivimos”, que no curso pasado centrouse na investigación dos 
diferentes tipos de sociedades que o home foi desenvolvendo ao 
longo da súa historia, facendo especial fincapé nos elementos de 
lexislación e nas declaracións de dereitos das persoas. Durante 
este curso o traballo centrouse na discusión sobre determinados 
conceptos  (empatía,  igualdade,  equidade,  non  discriminación, 
solidariedade, respecto á diferencia...) nas distintas aulas, que 
se traduciron en propostas de dereitos e deberes elaboradas en 
cada aula. O proceso continuou cunha posta en común das propostas 
das distintas aulas e na elaboración dun documento de síntese que 
se presentou ao alumnado para a súa aprobación en referendo,  para 
o que se pretende sexa o documento que serva de referencia na 
convivencia do centro.
No mesmo ámbito da educación 
documental está o concurso da 
“Olimpíada  do  Saber”, 
concurso de enigmas cunha moi 
grande  participación  do 
alumnado  (practicamente  o 
100% do alumnado de primaria) 
e que este ano foi adicado ás 
mulleres  deportistas  e 
aventureiras, tendo en conta 
que  este  ano  é  un  ano 
olímpico. 
Un  papel  importante  na 
educación documental téñeno tamén os  computadores da biblioteca, 
nos que as distintas aulas que baixan a biblioteca a realizar 
traballos de investigación poden facer as súas procuras, ao tempo 
que nos recreos e na hora dos deberes permiten o acceso á aula 
virtual ou un uso máis lúdico. Tamén o computador de audiovisuais 
ofrece a posibilidade de proxectar os fondos de DVDs do catálogo.
Pero sen lugar ás dúbidas o elemento que máis valoramos neste 
apartado  é  a  creación  dunha  materia  en  Alfabetización  en 
Información, que seguindo as liñas de INeIN, permite ao alumnado 
de  4º  e  6º  dispoñer  dunha  hora  semanal  para  o  coñecemento  da 
biblioteca e para desenvolver capacidades de investigación. 
Durante o primeiro trimestre traballamos fundamentalmente a CDU, a 
colocación  dos  libros  na  biblioteca,  a  procura  na  OPAC  e  a 
localización dos fondos atopados. No segundo trimestre traballamos 
sobre  textos  extraendo  informacións,  elaborando  sínteses, 
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esquemas, cadros sinópticos e reelaborando textos. Por último no 
terceiro  trimestre  o  traballo  centrouse  no  desenvolvemento  de 
habilidades de procura da información na rede, trasladándonos á 
aula de informática onde se realizaron actividades como cazas do 
tesouro, Webquests e secuencias de actividades con eXelearning.
Somos conscientes de que esta materia ten aínda moito marxe de 
mellora no seu deseño, pero aínda así somos extraordinariamente 
optimistas  co  seu  futuro,  xa  que  o  alumnado  e  o  resto  do 
profesorado  valoraron  positivamente  os  traballos  realizados  na 
mesma.
No tema da formación de usuarios deixamos para o final ao nutrido 
grupo de voluntari@s que desenvolven as tarefas de empréstamo nos 
recreos,  control  das  quendas  de  computadores  e  da  orde  na 
biblioteca. Xa temos comentado o moito que teñen mellorado e a 
notable autonomía con que se desenvolven no manexo do programa de 
xestión, mais aínda así teremos que facer un esforzo para mellorar 
de cara aos próximos cursos.
Tamén,  e  como  veremos  nas  enquisas  de  avaliación,  haberá  que 
mellorar  o  control  do  silencio,  xa  que  nos  recreos  é  tal  a 
cantidade  de  nenos  e  nenas  que  acoden  por  diversos  motivos  á 
biblioteca,  que  manter  un  nivel  aceptable  de  ruído  é  difícil. 
Temos experimentado distintos medios para controlar o ruído, e son 
efectivos durante un tempo, pero ao se ir afacendo a un sistema 
semella que este perde efectividade. Daquela teremos que pensar en 
ir facendo rotatorios os sistemas, sen deixar que o alumnado se 
afaga a un e comece a ignoralo. Con todo temos que sinalar que 
este comportamento se produce unicamente durante os recreos, cando 
a afluencia de nenos para facer o empréstamo é grande, e coincide 
con outro alumnado nos ordenadores, nos xogos de mesa, facendo 
tarefas  en  grupos,  etc...  mentres  que  nas  horas  nas  que  se 
traballa  na  biblioteca  con  grupos  aula  non  se  dá  tal 
comportamento.
Queremos valorar especificamente o feito de que os axudantes con 
maior experiencia van ensinando moitos aspectos das súas tarefas 
aos máis novos, sendo o papel do encargado da biblioteca só de 
supervisor e unicamente en determinados momentos realizar algunha 
explicación puntual cando se presenta un problema que non saben 
resolver.
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Actividades en relación co fomento da lectura e co 
desenvolvemento do Proxecto Lector do Centro.

Como todos os anos, e coa mesma 
valoración  positiva  por  parte 
do profesorado e do alumnado, 
realizamos  a  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. 
Dentro  deste  espazo  para  a 
lectura, os venres presentan un 
carácter  especial,  xa  que  o 
alumnado dunha aula 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, e non poucas veces, cun pequeno agasallo 
da clase (un debuxo, un marcador ou unha galleta).
Outras actividades que se manteñen, e nas que non vamos a deternos 
moito tempo por ser xa vellas coñecidas, son “Vaille co conto ao 
profe”,  e  “Os  martes...  conto”.  A  primeira  delas  consiste  en 
situar  a  un  mestre  voluntario  do  centro  en  situación  de 
dispoñibilidade  na  biblioteca  para  que  calquera  nen@  poida  ir 
lerlle un libro ou un fragmento que queira.
Na segunda 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 
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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.
Tamén funcionaron, cunha alta participación durante todo o curso, 
os  clubs  de  lectura  e 
escritura. Funcionaron 6 clubs 
de  lectura  e  2  de  escritura, 
realizando  semanalmente 
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 tablets propias 
do alumnado nas que se cargaron 
os  libros  elixidos  para  a 
lectura do club.
Decatámonos  de  que  moitos 
destes dispositivos non tiñan instalado ningún xestor de lecturas 
e, en moitos casos nin sequera un lector de PDFs. 
Temos que sinalar que a carga de libros para a lectura se realizan 
en  base  a  libros  sen  dereitos  de  autor  editorial  Weeble, 
traducidos por nós mesmos nun marco de colaboración coa devandita 
editorial.  Aínda  así  as  diferencias  entre  dispositivos,  con 
distintos portos de entrada, con distintos programas de xestión, e 
a carencia dunha wifi aberta no centro dificulta o proceso de 
carga dos mesmos, pero cun pouco de voluntarismo vamos levando 
adiante  o  reto  de  ter  dispoñibles  estes  dispositivos  para  a 
lectura dentro duns prazos razoables. 
Con respecto dos clubs de escritura comentar que publicamos no 
blogue contos por entregas.
Realizamos  unha  curta  con  guión  dos  membros  dos  clubs  de 
escritura, e que foi interpretado por eles 
mesmos, no que se narra a aventura dun libro 
que perde a súa etiqueta e non sabe volver 
ao seu andel da biblioteca, e que é axudado 
por  un  grupo  de  nenas  que  recompoñen  a 
etiqueta, repasando deste xeito a CDU e as 
normas de etiquetaxe dun libro.
O Kamishibai foi empregado polo alumnado de 
1º e 2º de primaria para a creación dos seus 
propios contos, cun resultado valorado moi 
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positivamente polo alumnado.
Tamén, como non podía ser doutro xeito, tivemos distintas visitas 
de autores promovidos dende distintas editoriais, como o do autor 
e  músico  Paco  Nogueiras,  dentro  das  campañas  de  promoción  da 
lectura de Kalandraka.

Outras actuacións

A  parte  dos  traballos  realizados  na  aula  virtual  a  páxina  da 
biblioteca  tamén  volveu  retomar  a  súa  actividades, 
fundamentalmente  a  sección  de  proxectos,  onde  volvemos  colgar 
distintos  recursos  elaborados  polo  equipo  da  biblioteca, 
destacando os realizados sobre a figura de Manuel María, poeta ao 
que se lle adicou as Letras Galegas deste ano 2016.
Tamén celebramos, como todos os anos, cunha participación que se 
achega  á  totalidade  do  centro,  o  mercadiño  de  intercambio  de 
libros, o noso xeito de celebrar o día do libro, e que se realizou 
seguindo as mesmas liñas mestras que en anos anteriores. 
O  punto de intercambio de libros no exterior do colexio, ten xa 
unha  dinámica  propia  moi 
interesante, con xente que dende 
a rúa mete libros na casa para o 
seu intercambio e manténdose, a 
pesares de que ninguén cría na 
posibilidade da súa permanencia, 
sen maiores estragos. 
Por  último,  e  dado  que  temos 
interese  no  fomento  da  lectura 
dixital e existe un mesmo limbo 
de  incertezas  legais,  como  no 
caso do cine, ao que se suma a 
ausencia  case  total  de  ofertas 
de lecturas en galego, decidimos facer algo a este respecto. 
Así  coñecemos  a  oferta  de  editorial  Weeble,  que  oferta  libros 
dixitais educativos e gratuítos, e nos ofrecemos para a tradución 
dos seus títulos ao galego. A proposta foi moi ben acollida polo 
persoal da editorial, e arestora contamos xa con varios títulos 
publicados  no  noso  idioma  e  estamos  á  espera  da  creación  dun 
apartado exclusivo de libros en galego cando teñan preparados os 
últimos títulos.
Non queremos pechar esta memoria de actividades sen subliñar unha 
das  actividades  que  vimos  facendo  dende  hai  anos  e  que  nunca 
reflectimos nesta memoria, e é a entrega de premios da biblioteca 
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que  realizamos  durante  o  festival  de  peche  do  mes  das  letras 
galegas.  Nesta  entrega  de  premios  (en  realidade  a  penas  uns 
diplomas  acreditativos  da  súa  participación)  galardóase  aos 
gañadores  da  olimpíada  do  saber,  aos  nenos  que  máis  libros 
colleron en empréstamo, aos participantes nos clubs de lectura e 
escritura,  aos  axudantes  da  biblioteca,  aos  que  len  contos  en 
“Vaille co conto ao profe”... ata un total de 200 premios, o que 
dá unha idea do nivel de participación do alumnado nas propostas 
da biblioteca.
Por último sinalar que o protocolo relativo á lei de protección de 
datos aínda non sabemos como vai afectar a moitas das actividades 
da biblioteca, como poden ser a realización de vídeos, fotografías 
das  actividades,  etc...  Resulta  unha  mágoa  que  actuacións 
educativas, sen interese lucrativo, se vexan afectadas por unha 
lei que supoñemos terá importancia noutras facetas da vida pero 
que  se  encontra  fóra  de  lugar  no  noso  ámbito  de  traballo. 
Esperaremos  a  ver  que  directrices  emanan  da  administración  que 
podan dar amparo ás actividades que se desenvolven nos centros e 
que teñen coma obxectivo publicitar as actividades do alumnado e 
en ningún caso o de comerciar coa súa imaxe.

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 á mesa de braseiro a 
escoitar  contos  en  “Vaille  co  conto  ao  profe”,  a  renovar  as 
bibliotecas  de  aula,  a  participar  nos  PDI  e  a  animar 
constantemente  aos  nenos  e  nenas  a  participar  nas  distintas 
actividades propostas dende a 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.

14



Ceip Condesa de Fenosa                         Memoria PLAMBE 2015-2016

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.
Tamén son aos pais e nais a quen vai dirixido principalmente o 
punto de intercambio de libros, e de feito son eles os maiores 
usuarios desta iniciativa.
Tamén  procuramos  manter  unhas  boas  relacións  coa  Biblioteca 
Pública Municipal, e de 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, ben no propio 
espazo físico da Biblioteca como na aula de computadores, do que 
xa se falou en apartados anteriores, axudan a adquirir bos hábitos 
para  a  selección  de  información,  a  súa  estruturación  e  a  súa 
expresión en diferentes soportes.
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.

Produción de materiais

1.- Do Barquiño de Papel editáronse dous números, un que fixo as 
veces de boletín de participación da olimpíada do Saber, e outro 
pola festa do idioma adicado a Manuel María, nun número no que se 
xuntan detalles biográficos, recursos na rede sobre o autor, unha 
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escolma de textos e os volumes que tiña, daquela, a biblioteca 
escritos polo autor. Non se publicou o número que todos os anos 
elaborabamos  no  Nadal  xa  que  a  programación  que  tiñamos  de 
publicación rompeuse por mor de circunstancias familiares graves 
que  impediron  ao  coordinador  estar  no  centro  durante  os  días 
previos ás vacacións. O que si temos en preparación para a entrega 
nos últimos días do curso un número no que se farán recomendacións 
lectoras de cara ao verán.
2.-  Elaboráronse  unha  serie  de  materiais  co  gallo  das  letras 
galegas, como son unha secuencia de actividades en  eXelearning e 
un libro LIM, ambos os dous relacionados coa vida e obra de Manuel 
María.
3.- Fixemos unha secuencia de actividades, tamén en eXelearning 
sobre  instrumentos musicais, e traducimos outra sobre a  primeira 
guerra mundial, que se aloxaron na páxina da biblioteca e na aula 
virtual do colexio.
4.-Publicamos  un  vídeo  titulado  “O  libro  perdido” con  guión  e 
actuacións de membros dos clubes de escritura, relacionados coa 
etiquetaxe dos libros e a súa situación na biblioteca. Tamén se 
colaborou nos vídeos da “ciencia en galego” e “a lingua nas ondas” 
(preséntanse aquí nos enlaces un vídeo de cada, pero en total son 
6 vídeos).
5.- Neste curso publicamos, como todos os anos, a revista escolar 
Trágame Terra, adicada a Manuel María, poeta da Terra Cha.
6.- Deseñouse unha serie de materiais para a valoración das Webs, 
para  a  realización  de  esquemas,  subliñados,  cadros  sinópticos, 
etc... como apoio á aula de ALFIN, que se poden consultar na aula 
virtual no curso de ALFIN.
7.- Realizouse, coma en anos anteriores, unha enquisa online para 
coñecer as valoracións dos usuarios da biblioteca

Avaliación

Para avaliar o noso labor neste curso seguiremos os indicadores 
que marcamos no proxecto do ano pasado, sempre coa intención de 
tirar proveito deles no senso de atopar novas liñas de mellora. 
Nun primeiro lugar queremos sinalar que o nivel de empréstamos ven 
sendo similar, destacando neste ano Educación Infantil de 5 anos 
(aula B) e logo os alumnos de 1º de primaria, cun cuarto posto 
para Infantil 5 anos (aula A). Entre o primeiro grupo de alumnado 
e este cuarto hai unha diferencia que case triplica os empréstamos 
entre unha aula e a outra. Estes datos reafírmanos na tese que 
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presentabamos  na  memoria  do  ano  pasado  de  que  o  papel  do 
profesorado  titor  é  determinante  na  cantidade  e  calidade  das 
lecturas. 
Por outra banda, na media de duración dos empréstamos decatámonos 
de que a meirande parte son libros que se devolven nun día, dous 
ou  tres  ao  sumo,  o  que  implica  tamén  unha  preponderancia  nas 
visitas á biblioteca do alumnado dos cursos inferiores, xa que os 
títulos que median máis de 7 días, máis propios doutro tipo de 
lector máis adiantado, se reducen en grande medida.
Este resultado é lóxico xa que os maiores tardan máis en ler os 
seus libros, e, xa que logo, len menos exemplares. Pero aínda así 
a  diferencia  é  moi  grande,  polo  que  tentaremos  estimular  (vía 
recomendacións lectoras, vía clubs) un maior uso dos servizos da 
biblioteca.
Sinalar tamén que entre os máximos lectores hai varios profesores, 
o que indica unha boa práctica de renovación das bibliotecas de 
aula  e/ou  do  emprego  da  biblioteca  nas  actividades  de 
investigación nos proxectos en que se embarcaron. Tentaremos que 
estas  prácticas,  que  indican  un  uso  pedagóxico  importante  dos 
recursos da biblioteca se repitan nos vindeiros anos.
Por último, na gráfica referida aos tipos de fondo, atopamos unha 
carencia  no  que  atinxe  aos  artigos  de  revista,  relacionada 
fundamentalmente coa falla de tempo para a catalogación que se 
restrinxe a outros tipos de fondos (libros, vídeos). É evidente 
que estamos a desbotar moita información que se non se cataloga 
queda agochada nunha morea de papeis. Velaí un novo reto no que 
haberá que incidir no vindeiro curso.

Lectores por curso
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Tipos de fondo
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A  enquisa  realizada  ao  través  de  My  Drive  amosa  os  seguintes 
resultados:

Da análise das enquisas podemos tirar unha serie de conclusións. 
Nun  primeiro  lugar  a  valoración  xeral  de  que  o  servizo  da 
biblioteca ten unha aceptación bastante alta por parte da maioría 
do alumnado, que o traballo dos axudantes unha porcentaxe de preto 
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do 20% consideran que son un problema, e que o maior problema da 
biblioteca é o do silencio, referido, loxicamente, aos momentos de 
recreo.
A valoración negativa dos axudantes por unha parte non desprezable 
dos  participantes  na  enquisa  ten  que  ver  co  seu  papel  no 
mantemento  do  orde  e  do  silencio  na  biblioteca,  o  que  leva  a 
provocar ás veces enfrontamentos con alumnos e alumnas que non 
aceptan de bo grao unha chamada ao orde dun compañeiro. O problema 
do  ruído  é  un  problema  non  só  na  biblioteca,  senón  en  cada 
actividade  que  se  realiza  nunha  contorna  non  directiva.  Así  é 
ruidoso o patio, o comedor, as filas, os xogos... e a biblioteca. 
Tentar  que  asumamos  un  autocontrol  do  noso  nivel  de  ruído  en 
contextos  lúdicos  e  voluntarios,  resulta  un  desafío  como  xa 
sinalamos en apartados anteriores desta memoria. Resulta curioso 
tamén que son os causantes do ruído (os propios usuarios) quen o 
sinalan como elemento perturbador, co que volvemos a notar que só 
identificamos como ruído o que producen os outros.
Temos  ensaiado  distintos  tipos  de  controis  sobre  o  ruído,  e 
producen un certo efecto nos primeiros días, pero acaban sendo 
ignorados, así que tentaremos ensaiar unha serie de medidas que se 
alternen,  evitando  que  se  habitúen  a  elas  e  que,  cando  isto 
suceda, se ignoren.
No tocante ás valoracións xerais e das distintas actividades vemos 
como a valoración global de todas elas é positiva ou moi positiva, 
tendo as valoracións negativas porcentaxes moi baixas. Aínda así 
haberá  que  revisar  as  dinámicas  das  distintas  actividades  para 
tentar minimizar estas opinións negativas.
Por último a enquisa sobre uso da biblioteca sinala que esta é un 
lugar  visitado  con  asiduidade  polo  alumnado  e  que  fai  un  uso 
habitual de todos os seus servizos. 
Por  último  fixemos  unha  análise,  empregando  a  ferramenta  de 
avaliación de Inés Miret, Mónica Baró, Teresa Mañá e Inmaculada 
Vellosillo sobre o apartado E de usos e usuarios. As valoracións 
que reflicte esta ferramenta resultan moi boas no que atinxe ao 
alumnado do centro, non tanto no que toca ao profesorado, que se 
ben son boas non chegan á excelencia, xa que non acadamos que o 
60% deles acudan con asiduidade á biblioteca.
Aumentar esta implicación será un dos retos que nos teremos que 
prantexar para o vindeiro curso.

Previsións de futuro
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As previsións de futuro da nosa biblioteca están, xa que logo, 
sinalados no apartado de avaliación:

• Teremos  que  mellorar  o  problema  do  silencio  alternando 
distintos sistemas de control do ruído.

• Teremos que tentar implicar cada vez máis a máis profesorado
• Teremos que procurar mellorar os nosos expurgos e acadar as 

taxas de renovación de fondos
• Teremos que integrar os fondos noutros idiomas, aumentando o 

ritmo  de  catalogación  dos  libros  herdados  do  programa  de 
lingua e cultura portuguesa e continuando coa adquisición de 
coleccións de lectores en inglés.

• Teremos que establecer canles de coordinación, sinaladamente 
co departamento de orientación

• Teremos que mellorar a formación dos axudantes 
• Queremos continuar co proceso de tradución de títulos para a 

lectura  dixital  e  facer  que  as  editoriais  ofrezan  a 
posibilidade de ler en galego na era dixital

Na  portada  desta  memoria  aparece  unha  alumna  durante  o  entroido  no  colexio 
facendo a lectura silenciosa na súa aula. 
Velaí o que procuramos: en calquera momento, con distintos fins, en compañía ou na 
soidade, que a lectura forme parte da nosa vida. 

O Barco a 8 de xuño de 2016
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