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Grao de cumprimento dos obxectivos

Este curso escolar estivo marcado por unha serie de circunstancias
que  non  nos  deixaron  traballar  na  nosa  liña  habitual,  e  que
interromperon, nalgún sentido, o desenvolvemento normal das nosas
actividades da biblioteca, circunstancias das que falaremos máis
adiante nesta memoria. Aínda así de termos que valorar en que
medida se cumpriron os obxectivos sinalados no noso proxecto de
traballo, sen dúbida teremos que dicir que se cumpriron nun grao
bastante alto.
Así por exemplo, o equipo foi quen de seguir impulsando o traballo
por proxectos no centro, que xa está a tomar carta de natureza nas
estratexias metodolóxicas da grande maioría das aulas; tamén os
proxectos de formación amosan o influxo da biblioteca; fomos quen
de  rematar  o  proxecto  sobre  a  convivencia  e  desenvolver  por
enteiro  outro  sobre  a  castaña;  puxemos  en  funcionamento  a
actividade  de  conta  contos  para  os  máis  pequenos  cunha
participación  de  gran  calidade  grazas  á  implicación  do
profesorado;  mantivemos  as
actividades habituais...
Se  mantiveron  os  clubs  de
lectura e escritura, e neste ano
púxose  en  marcha  un  reading
club, que se veu sumar aos clubs
xa existentes, así como un club
de escritura no que participou
alumnado de aula específica.
Mantivemos  na  hora  de  libre
disposición en 4º e 6º 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
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
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iniciado  no  curso  pasado  que  atinxía  aspectos  relacionados  coa
convivencia, e que votamos e asumimos coma a nosa Constitución
Escolar. Tamén desenvolvemos un traballo de investigación referido
á castaña e ao castiñeiro, e no marco do proxecto de formación se
están a desenvolver proxectos relacionados coa alimentación. Este
proxecto, ao estar inserido nun PFPPC cunha duración de dous anos,
foi temporizado con este marxe de tempo, pero xa hai determinadas
partes realizadas, que nos fan presaxiar un traballo de grande
interese educativo.
O  programa  de  axudantes  da  biblioteca  segue  funcionando  e
consideramos que dun xeito bastante aceptable, aínda que sempre é
mellorable. 
Un problema que temos é a cantidade de nenos e nenas que queren
participar neste programa, o que nos obriga a facer grupos moi
numerosos para o espazo do que dispoñemos. Sen embargo, de cara ao
curso  que  vén,  e  dentro  dunha  remodelación  en  profundidade  da
biblioteca,  da  que  falaremos  máis  adiante,  dispoñeremos  de
distintos currunchos que han cumprir bastantes axudantes para ter
controladas as actividades que se desenvolverán.
Nas  horas  de  acceso  libre,  durante  os  períodos  de  recreo,  a
biblioteca  resulta  pouco  silenciosa.  Neste  sentido,  e  tamén  en
relación co proceso de remodelación, estamos “colonizando” espazos
exteriores para crear zonas de lectura distendida, onde tamén a
conversa teña cabida, pero sen que esa conversa chegue a afectar
ao alumnado que queira realizar outro tipo de actividades.
Os elementos aos que faciamos referencia ao comezo desta memoria
que perturbaron a marcha das nosas actividades, facendo que ás
veces  tiveramos  que  pechar  algúns  días  a  biblioteca,  foron  a
avaría do ordenador de xestión, que obrigou a contratar un servizo
de recuperación de datos xa que queimou o disco duro, obras na
biblioteca  dentro  deste  proceso  de  remodelación  (colocación  de
dobre  fiestra,  colocación  dun  chan  de  madeira,  pintado  das
paredes,  expurgo  da  colección...),  infección  de  virus  no  noso
blogue de Blogaliza e a decisión de migrar a Drupal...
Estes traballos extras que se acumularon na última fase do curso
fixeron, por exemplo, que non nos dese tempo a realizar a enquisa
que habitualmente facemos en google docs  ou a non empregar a
ferramenta de autoavaliación que normalmente usamos, xa que dá moi
boas indicacións do noso estado como biblioteca e das melloras
necesarias.
Outramente, co resto dos indicadores escolmados para a avaliación
do servizo da biblioteca, pensamos que poden dar igualmente unha
información precisa para dar unha idea moi achegada á realidade da
mesma.
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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 
Xoaquín Freixeiro

Segundo Ciclo Mª Carmen García 
Mª Socorro Robles

Terceiro Ciclo Luis Fernández

Departamento
Orientación

Elisa Puente 

A presencia de membros do equipo de biblioteca en cada un dos
equipos e 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
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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.

Se no curso pasado houbo unha renovación de cadeiras e mesas da
sala de estudo, as actuacións que se promoveron no que vai de ano
son a colocación de fiestras dobres. No momento de redactar esta
memoria estamos preparando a biblioteca para colocar un chan de
madeira que substitúa ás baldosas actuais e o pintado das paredes.
Estas actuacións se enmarcan nun ambicioso proxecto de renovación
da biblioteca dentro do plan LIA2.
Este plan contempla o uso de espazos externos á biblioteca como xa
se comentou e unha remodelación dos espazos interiores para crear
distintos currunchos de actividades. Xunto a isto se desenvolverá
un programa de adquisición de materiais informáticos (pantallas
multitouch,  tablets,  PDI,  Wifi,  ordenadores  fixos)  á  par  dun
traballo de redistribución dos fondos, sinalización e renovación
de mobiliario.
O groso deste traballo se realizará durante as vacacións de verán,
pero  dado  que  dependemos  da  dispoñibilidade  de  horarios  do
Concello do Barco, unha parte del se terá que facer durante o mes
de  Xuño,  o  que  obrigará  a  manter  pechada  a  biblioteca  nese
período, xa que haberá que mover toda a colección e os andeis.
Esta importante obra tomámola coma unha oportunidade de reordenar
a nosa colección, acometer un expurgo en profundidade e, tras el,
analizar a súa colocación e as liñas que se deberán seguir para
recompoñer unha colección eficiente e pragmática.
Xunto  a  estas  tarefas  o  novo  deseño  deberá  atopar  espazos
diáfanos,  lugares  para  as  novas  achegas  (curruncho  creativo,
robótica...), lugares para o traballo colectivo e para a lectura
distendida.
Nesta liña varias das reunións do equipo de biblioteca serviron
para achegar ideas, novas propostas de actuacións, suxestións de
distribución de espazos... que están plasmadas nun plano xeral do
que  será  a  nova  Biblioteca,  entregado  xa  na  asesoría  de
Bibliotecas.
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, de 3º ou 4º), sendo os encargados os que se dedican a
formar nas cuestións básicas da xestión aos axudantes, modelo que
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segue dando uns froitos altamente positivos, e que, polo tanto,
seguiremos empregando. 
Como  xa  comentamos  no  comezo  da  memoria,  o  alto  número  de
axudantes fai que moitas veces a zona de xestión estea ateigada
deles,  dificultando  o  bo  funcionamento  dos  servizos.  Estamos
convencidos de que o novo deseño da biblioteca, a creación de
distintos  espazos  de  traballo  e  creatividade,  facilitará  a
distribución de funcións e a mellora dun elemento importante na
participación do alumnado, que consideramos un dos eixos do éxito
da biblioteca.
No  que  atinxe  á  sinalización,
tentaremos mellorar o que temos na
actualidade, consistente en sinalar
os  libros  coas  cores  da  CDU,
traballo que estivemos a completar
xa que había títulos que perderan a
súa  etiqueta  e  outros,  os  novos,
que nunca a tiveran. Nos encontros
do  Plambe  chamounos  a  atención  a
iconografía  da  CDU  para  nenos  e
nenas con dificultades de lectura
presentada por Susana Peix, o que a
fai  moito  máis  inclusiva.  Nesta
liña vai ser na que traballemos no
próximo curso.
A idea que temos en mente é xunto á
cor da CDU en cada libro poñer unha
icona  que  identifique  as
subdivisións da mesma.
Xunto  a  esta  actuación  sobre  os
fondos tamén pensamos na impresión
de vinilos coa táboa da CDU e cos
distintos  valores  para  que  o
alumnado identifique doadamente os
andeis  do  seu  interese.  Para
realizar  esta  remodelación  da
sinalización  preparamos  un  documento  en  pdf  preparado  para  a
impresión  das  etiquetas  necesarias,  dispoñible  en
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/system/files/cdu_simplificado.pdf
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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 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.

“O Barquiño de Papel” é o boletín
da biblioteca (realizado en papel
pero  tamén  normalmente  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. Este ano
tivemos problemas dado que o noso
ordenador  tivo  unha  avaría  de
importancia e houbo que cambialo
por un novo e mandar o disco duro
antigo a recuperar a información,
polo que perdemos a posibilidade
de  facer  a  edición  dixital  do
barquiño na páxina da biblioteca,
xa  que  as  claves  de  acceso  ao
servidor  estaban  no  disco  duro
deteriorado.
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
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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
que sobre temas curriculares se desenvolven nas clases.
O blogue (http://biblogtecacondesa.blogaliza.org)  que  durante
varios anos serviu de voceiro das actividades da biblioteca foi
abandonado debido a que recibiu un ataque informático e as novas
directrices  de  seguridade  facían  moi  difícil  traballar  nel.
Decidimos daquela pasar a facer o noso blogue dentro do espazo
Drupal do noso centro (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/taxonomy/term/15), e que se
ben aínda está en cueiros polo recente da migración, xa se está
conformando  para  achegar  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  a  forza  dun  blogue   reside,  fundamentalmente,  na
interacción que se crea grazas aos comentarios dos lectores, cousa
que neste novo formato aínda non temos explorado, pero aínda así
pensamos que é unha mellor solución que manter un blogue externo
que nestes momentos nos causa dificultades á hora de escribir nel.

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 xa nestes momentos de 5
cursos dentro do apartado da biblioteca: A guerra que mudou o
mundo (secuencia de actividades en eXelearning, 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
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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).
Como  todos  os  anos  realizáronse  actividades  de  formación  de
usuarios  con  este  material,  e,  esperamos  que  o  vindeiro  curso
poidamos  ofrecer  non  só  estas  actividades  senón  unha  chea  de
posibilidades  cun  formato  ben  estruturado,  atractivo  e
interesante.
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. Este recurso
está  xa  obsoleto  dados  os  cambios  operados  na  distribución  da
biblioteca,  e  tendo  en  marcha  unha  nova  reforma  que  cambiará
totalmente a súa estrutura decidimos adiar a súa actualización ata
o  momento  en  que  estes  cambios  estean  realizados.  Cando  isto
suceda queremos cambiar o formato do mapa e tentar facer unha
panorámica  interactiva  para  posibilitar  unha  visita  virtual  en
toda regla.
O  proxecto  “Convivimos”,  que  en  cursos  pasados  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,  pasou  a  debater  nas  clases  no  curso  pasado  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.  Esta
constitución  escolar  está  dispoñíbel  en:
(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/system/files/NORMAS_COLE.pdf)

Durante este curso tamén se traballou nun proxecto sobre a castaña
e o castiñeiro que recolleu informacións sobre a árbore e o seu
froito,  as  súas  enfermidades,  as  tradicións  a  ela  asociada,  o
folclore  oral  relacionado  e  a  cociña  da  mesma.  O  resultado,
empregando  un  formato  de  exe-learning  está  dispoñíbel  en:
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/o_castinheiro_e_a_castanha/index.html).
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Seguindo na liña de proxectos e dentro dun PFPPC no que en varios
niveis  traballamos  distintos  aspectos  da  alimentación  humana,
subliñar un traballo, aínda inconcluso, sobre  a longa viaxe dun
gran de trigo. Este traballo está sendo desenvolvido polos cursos
de 1º e 2º de primaria, e a xeito dun conto viaxeiro, vai pasando
entre as clases destes niveis. A
primeira parte do conto recolle
a sementeira, medre e seitura do
trigo, a segunda o seu paso polo
muíño,  a  terceira  a  súa
transformación en pan nos fornos
e  como  remate  o  seu  paso  polo
sistema dixestivo dunha persoa.
Cada parte do conto contén unha
serie de conceptos sobre o que
os nenos e nenas das distintas
clases van investigar e elaborar
con  distintos  formatos  as  súas
explicacións.  A  primeira  parte
do conto está xa investigada, e arestora é a segunda parte do
conto a que está sendo investigada na segunda aula de segundo
curso. O vindeiro ano as investigacións pasarán aos nenos e nenas
de 1º (daquela en 2º curso) co que se completará o traballo do
proxecto. 
O traballo xa realizado pódese ver, aínda que non rematado en:
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/pan/index.html)

Tamén en moitas aulas se realizan traballos de investigación cos
que  colabora  a  biblioteca  proporcionando  documentos  para  a
investigación,  como  podemos  ver,  por  exemplo,  nestes  vídeos
(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/taxonomy/term/4).

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 aos animais. 
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.
Dentro do proxecto de reforma da Biblioteca está a de dotar dunha
cantidade  apreciábel  de  tablets  ás  aulas  que  acudan  alí  a
traballar,  dotar  ao  espazo  dunha  rede  wifi  e  ver  de  incluír
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software que facilite o traballo colaborativo. En todo caso aínda
estamos a estudar cal será esa dotación, xa que a día de hoxe
estamos realizando traballos previos de preparación do espazo.
Pero sen lugar ás dúbidas o elemento que máis valoramos neste
apartado é a continuidade como materia de libre disposición da
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,
esquemas, cadros sinópticos e reelaborando textos. Por último no
terceiro  trimestre  o  traballo  centrouse  no  desenvolvemento  de
habilidades de procura da información, tanto a nivel de documentos
impresos  como  dixitais,  mediante  a  realización  de  proxectos  de
investigación por grupos que se han plasmar en informes nestes
últimos días do curso.
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. O vindeiro curso xa teremos ao alumnado de 6º que xa cursou
a materia en 4º, polo que temos previsto que o traballo neste
curso poida avanzar moito máis que ata o de hoxe, xa que a bagaxe
de coñecementos que terá este alumnado permitirá adicar un pequeno
tempo ao repaso dos conceptos básicos que sinalamos anteriormente,
e centrarnos no desenvolvemento de proxectos específicos cos que
poñer en práctica a teoría. 
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.
As críticas que se poden facer, e que xa indicamos anteriormente,
refírense aos moitos nenos e nenas que queren colaborar, e que non
teñen asignadas funcións diferenciadas, por mor da estrutura que
ten neste momento a Biblioteca. Coa reestruturación que temos en
marcha  e  a  instalación  de  distintos  currunchos,  pensamos  que
poderemos  satisfacer  as  ganas  de  colaborar  do  alumnado
proporcionando actividades diversas que deban supervisar, evitando
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a saturación xunto á mesa de xestión.
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.

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.
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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 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 para os pequenos de infantil durante o horario do
recreo da mañá. Un día á semana, os mércores, alumnado de primaria
preparou contos para narrarllos aos nenos e nenas de infantil que
acoden  á  biblioteca  a  emprestar  libros.  A  actividade  ten  unha
dobre utilidade, xa que por unha parte supón un aliciente para os
máis  cativos  de  acudir  á  biblioteca  para  facer  os  seus
empréstamos,  pero  tamén  serve  para  que  os  maiores  afonden  na
técnica  de  contar  historias,  melloren  a  súa  lectura  e  a  súa
expresión oral. Podemos ver algúns destes contos aquí: 
Carrapuchiña vermella e O  Xastreciño valente.

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
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. 
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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. 
Actividades  dos  clubs  de  escritura  son  poesías,  narracións
colectivas, guións para curtas, etc...
Queremos  destacar  a  creación  dun  reading-club, grazas  á
colaboración da nosa lectora de inglés, actividade que tivo tal
demanda que houbo que facer varias quendas de alumnado, reducindo
o número de lecturas, pero abranguendo a un número moito maior de
nenos e nenas que querían participar da experiencia dunha lectura
compartida en inglés. Esperamos que poidamos repetir a experiencia
no vindeiro curso, aínda que para iso teñamos que esperar a ver a
dispoñibilidade da nova lectora.

O  Kamishibai foi  empregado
polo alumnado de 1º e 2º de
primaria  para  a  creación  dos
seus  propios  contos,  cun
resultado  valorado  moi
positivamente polo alumnado.
Tamén,  como  non  podía  ser
doutro  xeito,  tivemos
distintas  visitas  de  autores
promovidos  dende  distintas
editoriais,  entre  as  que
destacamos a do autor e músico
Paco  Nogueiras  que  acudiu  ao
noso centro o día 5 de xuño

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 Carlos Casares, sobre o
que  realizamos  unha  liña  do  tempo  tomando  como  base  a
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investigación sobre a súa biografía que se realizou nas distintas
clases, coa fin de participar no concurso de carteis convocado
pola  Consellería  de  Educación.  A  nosa  liña  do  tempo  está
dispoñíbel aquí. 
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. 
Non queremos pechar esta memoria de actividades sen subliñar unha
das actividades que vimos facendo dende hai anos e que case nunca
reflectimos nesta memoria, e é a entrega de premios da biblioteca
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 queremos insistir no xa sinalado na memoria do ano
pasado sobre a  lei de protección de datos que afecta 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. As directrices fálannos de planos xerais, autorizacións
específicas, escapar de servidores aloxados no estranxeiro e toda
unha chea de indicacións que fan moi pouco doado dar visibilidade
aos traballos do noso alumnado. Seguimos manifestando a nosa mágoa
por unha lei que no que respecta á educación deixa ao profesorado
nunha especie de indefinición legal que desanima a moitos a poñer
en marcha proxectos innovadores. 
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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.
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
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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
adicado ao mercadiño de intercambio de libros co gallo do día do
libro. 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  relacionados  cos
proxectos de investigación: unha web sobre  a viaxe dun gran de
trigo, incompleto pois a temporización das actividades, tal e como
se  sinalou  anteriormente,  en  forma  de  conto  viaxeiro  entre  as
aulas de 1º e 2º, fixo que neste momento só estea rematada a
primeira etapa da viaxe; un ExElearning no que se recollen os
traballos realizados sobre a castaña
e  o  castiñeiro;  un  documento  que
reflicte as nosas reflexións finais
sobre  a  convivencia  escolar,
proxecto rematado no curso pasado.
4.-Publicamos  un  conto  de  entroido
elaborado polo club de escritura de
6º curso, tamén editado no blogue en
formato dixital.
5.-  Neste  curso  publicamos,  como
todos  os  anos,  a  nosa  revista
escolar, Trágame Terra, adicada este
ano  a  Carlos  Casares,  e  onde  se
poden  observar  multitude  de
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traballos realizados polo alumnado no que se reflicten os seus
traballos  de  investigación,  actividades  de  creación  literaria,
etc...

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 ao de anos anteriores, se ben non podemos acceder a
estatísticas certas dos empréstamos pola perda de datos causada
pola avaría do ordenador, e ter que traballar case un mes cunha
copia de seguridade desfasada ata acadar a recuperación total dos

datos.
Seguimos  notando  un  maior
número  de  empréstamos  nos
niveles  máis  baixos  e  unha
redución  progresiva  segundo
aumenta a idade do alumnado.
Tamén observamos pola duración
dos  empréstamos  a
preponderancia do uso entre os
alumnos  máis  pequenos  do
colexio,  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.
Por último o empréstamo lector das
rapazas  supera  amplamente  o  dos
rapaces,  máis  interesados  no
fútbol ca na lectura. Velaí outro
reto que teremos que encarar.
Este  ano  non  puidemos  facer  as
enquisas  que  habitualmente
realizamos  en  google-docs,  debido
a que neste final de curso estamos

18



Ceip Plurilingüe Condesa de Fenosa                                                               Memoria PLAMBE 2016-2017  

inmersos en obras na biblioteca e non houbo tempo material para a
súa elaboración e rexistro. 
Aínda así preguntados oralmente o alumnado de ALFIN de 4º e 6º
sobre  a  súa  valoración  persoal  do  servizo,  continúa  sendo
altamente satisfactoria.

A  pesares  desta
avaliación
positiva  por
parte do alumnado
somos  conscientes
de  determinados
problemas  que
teremos  que
mellorar,  como  a
renovación  dos
ordenadores  do
alumnado,  a
instalación  dunha
wifi,  tablets
para  traballo

colaborativo, servizo de impresión...
Tampouco  fixemos  unha  análise,  empregando  a  ferramenta  de
avaliación de Inés Miret, Mónica Baró, Teresa Mañá e Inmaculada
Vellosillo como realizamos en anos anteriores, polas mesmas razóns
expostas con anterioridade.
Como  centro participante en LIA-2 estamos nun proceso de reforma
integral da biblioteca, o que trae de seu unha serie de obras que
se  solicitaron  a  diversas  institucións,  e  que  houbo  que  facer
atendendo ás súas esixencias de calendario, o que nos levou a esta
circunstancia de non dispoñer de tempo, nin espazo físico, nesta
última  fase  do  curso,  para  realizar  estas  actividades  de
avaliación.

Previsións de futuro

As  previsións  de  futuro  da  nosa  biblioteca  están  polo  tanto,
determinados pola nosa participación en LIA-2:

• Renovación do chan, do illamento das fiestras, pintado das paredes.
• Adquisición de tablets, pantalla multi-touch para o traballo colaborativo.
• Creación de recunchos dentro da biblioteca (recuncho creativo, robótica)
• Instalación dunha pizarra dixital interactiva
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• Crear espazos de lectura distendida no exterior da biblioteca como medio de
reducir o ruído nos recreos

• Renovación de parte do mobiliario
• Instalación dun servizo de impresión
• Expurgo de materiais de máis de 20 anos, e aqueles deteriorados, tanto en

fondos como en xogos educativos.
• Fomento  do  uso  didáctico  do  espazo  da  biblioteca  para  os  proxectos  de

investigación das distintas aulas.
• Instalación de novas iconas identificativas das materias dos libros e dos andeis

Seguiremos tamén desenvolvendo ALFIN en 4º e 6º, e poñendo en marcha iniciativas
de innovación educativa, como por exemplo os escornabots.
Queremos  que  a  nosa  biblioteca  se  instale  definitivamente  no  século  XXI,
aproveitando  os  recursos  tecnolóxicos  máis  novos,  sen  renunciar  ao  mundo
analóxico. Queremos que a nosa biblioteca sexa inclusiva, que facilite a participación
de  todos  e  todas,  e  que  entre  nunha  dinámica  de  renovación  constante,  de
participación  en  proxectos  innovadores  explorando  novos  xeitos  de  acadar  uns
usuarios  críticos  que  sexan  quen  de  extraer  coñecemento  dos  recursos  que  lles
ofrezamos.
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