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Introdución

Tal e como se fixo noutros anos, este proxecto de Biblioteca, tenta manter as actividades xa consolidadas e
incrementar,  na medida do posíbel,  os  servizos  e  actividades que xa se ofertaban.  As liñas  xerais  do
proxecto correspóndense coas de anos anteriores, xa que este proxecto foise axeitando ás dispoñibilidades
do  equipo  de  mestres  do  centro  e  respondendo  ás  demandas  do  alumnado  nun  exercicio  de  retro-
alimentación moi positivo.
No que atinxe á formación en centros, as actuacións do PFPP que neste segundo ano de vixencia, segue
destinado á creación de recursos didácticos virtuais, encaixan perfectamente na liña de traballo da biblioteca
e do noso proxecto lector. O PFPP traballa a aprendizaxe por proxectos e tamén promove a creación de
recursos didácticos para ser empregados dende a aula virtual do colexio en apoio aos proxectos traballados
(Libros LIM, secuencias de actividades con ExE-learning, etc...)
Xa que o PFPP impide a realización doutras modalidades de formación no centro, trataremos dun xeito
informal de implicar  ao profesorado en temas directamente relacionados coas novidades que este  ano
pensamos poñer en marcha dende a biblioteca, sinaladamente no proxecto de Escornabots e no manexo
dos novos equipamentos cos que pensamos dotar á biblioteca, e dos que falaremos máis adiante neste
proxecto de Biblioteca. 
Tamén procuraremos ampliar as actividades e recursos que están creados na aula virtual do noso espazo
web, ao tempo que tentaremos promover neste curso de 6º un traballo moito máis práctico que traerá de
seu a difusión vía Web dos traballos de investigación que se realicen.

Actuacións en relación coa organización e xestión

Antes que nada temos que indicar que durante este ano 2017 o noso centro foi seleccionado para o plan
LIA-2, polo que imos acometer unha serie de reformas en profundidade da nosa Biblioteca.
Xunto a reformas básicas (renovación de fiestras, pintado das paredes, colocación dun chan de madeira...)
acometeremos -de feito estamos xa en pleno proceso-, un expurgo de materiais deteriorados e obsoletos
(VHS,  libros  e  enciclopedias  de  moitos  anos  de  antigüidade  ou  inadecuados  para  a  idade  do  noso
alumnado...) co que poderemos tamén reducir o espazo ocupado por andeis e, grazas a isto, colocar unha
serie de equipamentos que consideramos necesarios.
Dentro  destes equipamentos destacaremos a colocación dunha pizarra  dixital  interactiva,  unha pantalla
multitouch para favorecer o  traballo colaborativo, recunchos maker (lego, robótica...), dotación de tablets
para o traballo de procura de información e dunha wifi potente que forneza de sinal de internet a todo este
equipamento.
Os ordenadores de sobremesa cambiarán de situación, e pensamos tamén na súa substitución, xa que
tras tantos anos de funcionamento presentan un estado bastante lamentábel.
Relacionado coa sinalización,  e tras ver o material presentado por Susana Peix nas xornadas de Plambe,
decidímonos  a  facer  unha  tradución  da  súa  sinalización  para  facilitar  o  acceso  aos  fondos  do  noso
alumnado con maiores dificultades de comprensión. Neste sentido pensamos colocar nos andeis uns sinais
de metacrilato coas iconas das sinaturas da CDU simplificada da asesoría, e a parte en cada libro levara
unha etiqueta no lombo que identifique a súa posición. Esta nova etiqueta non substituíra á actual, senón
que  será  un  sinal  que  reforzará  a  comprensión  da  temática  xeral  dos  documentos  e  facilitará  a  súa
colocación nos andeis axeitados.
Nos esforzaremos en difundir o vídeo realizado no curso 15-16, titulado “O libro perdido”, no que se explica
en clave de humor a etiquetaxe dos libros. Pero tamén tentaremos gravar outro vídeo cun guión elaborado
nun club de lectura titulado “O secuestro do Bibliotecario”, no que este vai deixando unha serie de avisos en
forma de díxitos da CDU para ser rescatado por un grupo de alumn@s dos seus secuestradores. Queremos
con este novo vídeo continuar na liña de creación de traballos audiovisuais que expliquen a estrutura e
colocación  dos  fondos  na  biblioteca  do  centro,  xa  que  temos  comprobada  a  súa  aceptación  e
aproveitamento por parte do alumnado.
Seguiremos tentando acelerar as tarefas de catalogación, aínda que este labor costa enorme traballo xa
que as tarefas cotiáns a penas deixan tempo para realizalo. Con todo, e aproveitando datas de  vacacións,
imos acadando unha actualización do catálogo bastante respectábel, aínda que sería de desexar podelo ir
facendo segundo chegan as novidades. 
Durante este  ano  tivemos unha  avaría  informática de gran  calado  no ordenador  de xestión,  que fixo
necesaria a súa renovación  e mandar o disco duro vello a un servizo de recuperación de ficheiros. Isto
motivou que temporalmente non puideramos realizar empréstamos e perderamos datos dos lectores. Esta
experiencia fai que tomemos en adiante un protocolo de realizarmos copias de seguridade externas para
evitar na medida do posíbel as molestias causadas por avarías como a que sufrimos. 
Tentaremos mellorar o traballo dos axudantes de biblioteca, que se ben valoramos de xeito moi positivo
pensamos que debe de ser mellor estruturado. Así ata o de agora todos os axudantes estaban na mesa de
xestión, ás veces 3 ao tempo, deixando o resto da biblioteca sen control. A nosa idea, e moito máis agora
que  queremos  crear,  como  xa  se  sinalou,  recunchos  de  actividades,  será  distribuír  as  funcións  dos



axudantes, establecendo en cada quenda unha rotación de funcións que permitan un control moito maior
das actividades que se desenvolven nos horarios dos recreos.  Tamén as actividades de formación dos
axudantes terán que ser máis sistematizadas. 

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

Continuaremos coas  actividades habituais da nosa biblioteca como a edición do “Barquiño de Papel” o
boletín  da  biblioteca,  recomendacións  lectoras,  a  edición  do  blogue  no  que  se  tentará  promover  a
participación do alumnado por medio dos comentarios, e a hora das tarefas, coa que se tenta facilitar a
realización de traballos de investigación, ampliación e/ou de reforzo, encargadas dende as aulas.
Pola súa banda o emprego da biblioteca como espazo didáctico, incrementouse ao poñer en marcha a
materia  de  Alfabetización  en  Información,  que  empregou  a  biblioteca  e  a  aula  de  informática  como
lugares de traballo,  así  como no desenvolvemento de actividades por  parte  dos cursos que realizaron
proxectos de investigación no marco das actividades de formación das que se falou ao comezo deste
proxecto. De cara ao curso que vén gustaríanos consolidar este uso do espazo da biblioteca e máis dos
seus recursos, e se cadra afondar aínda máis no mesmo. 
Os horarios de uso da biblioteca terán que ter un mínimo semanal de asignacións por aula, cando menos
nos cursos de primaria, para garantir a todos o acceso en exclusividade ao espazo e recursos da mesma.
Tamén se ten colaborado en apoiar con recursos da biblioteca os proxectos de infantil, actividade que
queremos manter, para o que mostraremos a nosa dispoñibilidade ao equipo de infantil xa ao comezo do
curso.
No tocante a adquisición de materiais sempre nos mostramos atentos ás suxestións dos titores/as sobre
as súas necesidades para orientarnos nas políticas de adquisición de libros. Aínda así podemos mellorar
este aspecto consultando periodicamente aos ciclos sobre as políticas de adquisición de fondos, sobre os
proxectos  nos  que  se  estea  traballando  e/ou  que  se  teña  previsto  traballar,  para  ter  previstas  as
necesidades e dispormos de materiais actualizados catalogados cando sexan necesarios.

Actuacións en relación coa formación de usuarios e educación para o acceso á información

Seguiremos tentando elaborar materiais como vén sendo habitual no colexio; liñas do tempo, libros LIM,
secuencias en ExE learning, páxinas web...
No tocante ao  proxecto documental de cara ao curso que vén teremos que propoñer un proxecto que
ilusione a todo o colexio.  Unha posibilidade podería ser un tema que puidese suscitar elementos científicos,
pero ao tempo que permitise o traballo con elementos artísticos. Nesta liña un proxecto que se titulase “Ese
punto azul pálido”, en referencia ao libro homónimo de Carl Sagan, podería ser un bo punto de partida, xa
que permitiría investigar sobre a exploración espacial, sobre o concepto de vida, sobre os programas de
detección de vida extraterrestre... ao tempo que daría pé a ver obras de arte (cine, literatura...) sobre a vida
extraterrestre.
Evidentemente esta proposta da Biblioteca podería ser modificada polo claustro, ou simplemente substituída
por outra totalmente diferente, pero a nosa proposta será esta que acabamos de comentar. 
O  que  está  claro  e  que  non  queremos  interferir  tampouco  na  dinámica  de  proxectos que  se  está
instaurando no centro, polo que tentaremos que este proxecto sexa abordado fundamentalmente pola aulas
que non teñan aínda asumida esta metodoloxía, ou, no caso de que queiran  participar as aulas que si os
traballan, que encaixe da mellor maneira nos seus proxectos de aula.
Pola súa banda os proxectos de infantil   manteñen unha dinámica propia na que a biblioteca colabora
facilitando fondos para as temáticas que se tratan neles. Este modelo ten dado bos resultados e queremos
continuar na mesma liña de apoio que noutros anos.
A olimpíada do saber,  concurso  de procura  de  informacións  ao  través  de pistas,  e  que é unha das
actividades máis seguidas das que se propoñen dende a Biblioteca, volverá ter unha nova edición. Como
todos os anos tentaremos que a temática coincida co tema sobre o que verse o PDI de centro.
Os Axudantes da biblioteca continuarán realizando as súas tarefas habituais e a parte delas deberán incluír
o control dos recunchos de actividades (Lego e Escornabots) e dos xogos educativos. Resulta necesario
establecer cos axudantes cales son as súas funcións e acordar un sistema rotatorio que impida que todos
se arremuíñen na mesa de xestión, deixando outras áreas da Biblioteca sen control.
No tocante á dotación de ordenadores da biblioteca, seguimos contando con catro unidades para uso do
alumnado e dous para tarefas da biblioteca (un para xestión e outro para audiovisuais). Tal e como dixemos
a estes equipos cómprelle unha substitución inmediata polo seu nivel de deterioro.
Tamén instalaremos unha PDI, unha pantalla multitouch e dotaremos dunha cantidade suficiente (13-16) de
tabletas que permitan a un grupo clase traballar en conxunto no espazo da biblioteca en tarefas de procura
de información, elaboración de informes, etc...
Continuamos  cos  clubs  de  lectura  con  libros  electrónicos.  Os  Clubs  mantivéronse  cos  dispositivos
propiedade  da  biblioteca  do  centro  e  cos  dispositivos  persoais  d@s  alumn@s  participantes,



fundamentalmente  tablets.  Constatamos  que  moitas  destas  tablets  carecían  de  lectores  de  e-books  e
mesmo do acrobat reader, que houbo que instalar para poder desenvolver os traballos do club, co que
sumamos un valor ao recurso electrónico do alumnado que nun principio só emprega a tablet como xogo. O
proceso de carga dos libros é ás veces complexo e ocupa tempo, polo que tentaremos que os labores de
carga se fagan dunha soa vez, en vez de ir cargando cada un dos libros que se van lendo.
A nivel do profesorado a colaboración coa editorial Weeble, editora de libros educativos con licencia creative
commons, parada nestes dous últimos anos, queremos que se volva a activar para dispormos de novos
títulos no noso idioma dos que poidamos dispoñer libremente.
A materia de libre disposición sobre Alfabetización en Información en 4º e 6º de primaria xa vai polo seu
terceiro ano, así que o alumnado que cursou en 4º a materia vai repetir agora en 6º. Esta circunstancia fai
que este ano teñamos que cambiar a temática en 6º, que polo de agora era bastante similar a 4º, para
adoptar un enfoque moito máis práctico. 
A valoración do funcionamento desta materia segue sendo moi positiva e pensamos que de cara ao vindeiro
curso aínda pode mellorar polas circunstancias que xa sinalamos. 
Traballamos sobre as dificultades do alumnado para extraer informacións dos textos,  as carencias á hora
de subliñar textos ou ao realizar cadros sinópticos. Tamén nos preocupa a escasa capacidade crítica que se
mostra nas procuras na rede, aceptando calquera cousa que apareza publicada, polo que teremos que
incidir  no  aspecto  crítico  e  no  dominio  de  programas  nos  que  o  alumnado  poida  plasmar  ás  súas
investigacións (diapositivas, mapas conceptuais, editores de texto...).

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

Continuaremos coas actividades xa postas en  marcha nos  cursos pasados e que acadaron  unha boa
valoración por parte dos usuarios e do profesorado, como son o  Programa de Lectura Silenciosa e a
Lectura dos Venres. 
Asemade seguiremos realizando  Suxestións de lectura periódicas, a maiores das que se coloquen nos
Barquiños,  exposicións  de libros,  tanto  de novidades como temáticas  coincidentes  coas  festividades e
conmemoracións escolares, recomendacións de lecturas gravadas en vídeo e colgadas no blogue, e libros
descolocados situados fóra dos andeis para incentivar a curiosidade dos usuarios.
Outras actividades, como son Vaille co conto ao profe e Os martes... conto, con resultados que seguen
sendo  moi  satisfactorios  continuarán  co  mesmo modelo  de  organización.  Tamén  faremos  o  propio  co
obradoiro de conta-contos de pais/nais que deu uns resultados altamente positivos, sobre todo polo que
atinxe á participación e implicación das familias no desenvolvemento lector dos seus fillos. 
Como reforzo desta actividade temos desenvolvida unha política de adquisición de fondos de libros con pop-
ups moi motivadores e que xa este ano se lle están a dar un uso moi interesante, política de adquisición que
continuaremos no próximo curso.
Queremos destacar asemade a actividade de O Conto do Xoves, na que alumnado de primaria conta un
conto aos alumnos e alumnas de infantil no horario do recreo na biblioteca. Esta actividade implica un tempo
de preparación por  parte  destes  nenos e nenas voluntari@s que repercute  na súa  capacitación  como
lectores, ao tempo que motiva ao alumnado máis cativo á lectura no marco dunha actividade lúdico.
Os clubs de lectura e escritura seguirán funcionando co mesmo esquema que este ano, dado que están a
dar uns froitos moi interesantes. Tal e como se dixo no apartado anterior tentaremos fomentar que se fagan
lecturas en cada club empregando dispositivos electrónicos.
No apartado dos clubs queremos sinalar que neste curso, se ben non estaba programado, presentóusenos
a posibilidade de realizar  un  reading-club coa auxiliar  de conversa que se nos asignou ao centro por
sermos centro plurilingüe. A actividade tivo tan boa aceptación e tantas solicitudes de participación, que en
vez de facer un club cunha continuidade no tempo, renovouse o persoal tras dúas lecturas, pasando por
este club de lecturas en inglés unha boa parte do alumnado de 5º e 6º curso. Evidentemente a realización
desta  actividade  esixe  unha  colaboración  voluntaria  da  auxiliar  de  conversa,  polo  que  non  podemos
asegurar a continuidade da mesma para o vindeiro ano, pero tentaremos que a nova auxiliar empreste a súa
colaboración para manter esta actividade, que para nós reviste un grande interese.
No que atinxe ao Kamishibai, durante o presente curso realizouse no segundo curso de primaria un conto
para  este  formato (“Un camaleón  en  busca de inspiración”)  que se presentou  nas  clases  de  infantil  e
primeiro ciclo e mesmo se colgou no blogue. Tamén se empregou en actividades de divulgación científica
durante a  semana da Ciencia  en Galego.  No noso proxecto  para o ano que vén aspiramos a que se
manteña ou intensifique este uso que se lle dá a este recurso.
Nos  clubs de escritura  traballamos a realización de curtas de animación,  álbums virtuais (storybird) e
cómics, e que retomaremos de novo de cara ao ano próximo.  Tamén tentaremos dar o salto ás gravacións
de vídeo e ás stopmotions, que partillan con estes recursos un grande interese educativo e creativo.
No que atinxe ás clases de infantil e primaria se establecen bibliotecas de aula mediante o empréstamo
persoal  ao profesorado titor  cunha duración dun trimestre,  para garantir  unha axeitada renovación dos
títulos e unha adecuación ás características concretas do seu alumnado.
Tamén se está estendendo a práctica en ensino infantil de 5 anos e nas clases de 1º e 2º de primaria de



baixar toda a aula os venres para levar un  libro de lectura de elección libre para a fin de semana,
actividade de moito interese e que fomenta a lectura naqueles nenos e nenas que non veñen de seu a
realizar empréstamos á biblioteca.
A parte,  nas  distintas  clases  do  colexio  se  poñen  unha  serie  de  libros  de  lectura  obrigatoria  para
actividades  de  lectura   colectiva.  En  moitos  casos  estes  títulos  se  deciden  en  función  da  oferta  das
editoriais, analizando a calidade e adecuación dos textos propostos por estas, así como a posibilidade de
contar con entrevistas cos autores dos textos escollidos. A proposta de compra se realiza ao remate do
primeiro trimestre.
Tal e como se define no plan lector do centro, as actividades que se realizan con estes libros son:
Antes da lectura:

• Activar o coñecemento previo sobre o que se vai ler.
• Establecer predicións sobre o texto.
• Fomentar as preguntas sobre o texto.

Durante a lectura:
• Ter en conta o proceso da lectura, facerse conscientes del, guialo
• Lectura individual e silenciosa previa a calquera actividade de lectura expresiva
• Lectura exemplar do profesor
• En actividades de lectura compartida:

◦ Formular predicións sobre o texto que se está a ler.
◦ Facerse preguntas sobre o que leron.
◦ Aclarar posibles dúbidas acerca do texto.
◦ Resumir ideas do texto.
◦ Prácticas de lectura independente: 
◦ Textos con erros, para identificar
◦ Textos con lagoas para completar
◦ Textos con frases “pirata”
◦ Completar textos, engadir finais, reescritura segundo diversos criterios

Despois da lectura:
• Idea principal
• Elaboración de resumes
• Formulación de preguntas
• Ensinar ferramentas de comprensión lectora (relectura do texto, análise de pequenos fragmentos...)
• Ensinar a formular e responder preguntas sobre un texto é unha estratexia esencial para unha 

lectura activa. 
• Preguntas de resposta literal.
• Preguntas “para pensar”. O lector deberá relacionar diversos aspectos do texto para atopar a 

resposta. 
• Preguntas de elaboración persoal. Esixen a asociación co que se sabe, se pensa ou se ten 

experimentado.
• Actividades que fomentan a creatividade e o pensamento  diverxente
• Actividades que forman lectores críticos
• Actividades que desenvolven a afectividade

O noso itinerario lector, suxeito ás modificacións que poidan xurdir en relación ao sinalado anteriormente
é:

• Cuando trabajé en el circo de Roberto Aliaga
• Cuando fuí a la selva de Roberto Aliaga
• Cando chovía do revés de María Canosa
• Muriel de María Canosa
• Rubicundo de María Canosa
• A cazadora de estrelas de María Canosa
• A señorita Bubble de Ledicia Costas
• A sopa de Europa de Rafael Cuadrado Ordóñez
• Escarlatina, a cociñeira defunta de Ledicia Costas
• Gente rara de Ricardo Gómez Gil

O feito de escoller estes libros leva a que as editoriais programen encontros cos autores, e así  temos
previstas actividades de promoción da lectura con:

• Mª Canosa
• David D. Vázquez Álvarez
• Contacontos con Olga Cuervo
• Ledicia Costas
• Outros (poemas e ecoloxía con Florencio, contacontos con Paco Nogueiras de Kalandraka...)



Actuacións en relación cos avances cara a unha biblioteca inclusiva

O noso centro é un centro de referencia para a escolarización de alumnado con necesidades educativas
especiais, velaí o noso interese, de sempre, polo fomento do carácter inclusivo da biblioteca.
Como xa se comentou no apartado de xestión, as actuacións que se van levar no que atinxe á sinalización
da biblioteca se corresponden cunha clara intencionalidade de abrir a Biblioteca ao noso alumnado con
maiores problemas de comprensión.
Tamén se tentará que as  políticas de adquisición de fondos teñan en conta as especificidades deste
alumnado, para o que escoitaremos con atención a opinión e o consello do persoal de aula específica do
noso centro.
Tamén queremos ver a posibilidade de auto-editarmos libros con ideogramas en colaboración co persoal
de PT e AL do noso centro, na liña do que se deu en chamar lectura fácil.

Outras actuacións

A  Web  da  biblioteca neste  curso  seguiu  aportando  recursos,  fundamentalmente  dende  a  páxina  de
proxectos. Tras a migración ás Webs dinámicas comezamos a empregar a aula virtual, pero tivemos que
volver a colgar os recursos na Web posto que dende a aula virtual non estaban accesibles para toda a
comunidade,  e  só  para  o  alumnado  matriculado  en  cada  curso.  Interésanos  ter  os  cursos  de  Moodle
pechados para poder avaliar o traballo do alumnado, pero tamén dar a coñecer e partillar coa comunidade
de bibliotecas escolares os nosos recursos, polo que seguiremos ofrecendo os nosos traballos nas dúas
plataformas.
O Blogue da Biblioteca, ata o de agora aloxado en Blogaliza, comezamos a final deste curso a editalo en
Drupal. A razón deste cambio e de inserir o blogue dentro da estrutura das webs dinámicas, débese a un
ciber-ataque que sufriu o noso blogue, e as medidas de seguridade toamdas polos administradores do
servizo que facían inviábel manter activo o blogue en Blogaliza unha vez solucionado o ataque. Daquela o
noso esforzo no futuro é promover o coñecemento deste novo espazo de comunicación.
A actividade  do  Mercadiño de  Intercambio de  Libros séguese  impoñendo como unha das  de  maior
participación por parte do alumnado, polo que seguiremos realizándoa como celebración do día do libro.
Tamén se farán outras actividades como a da lectura de textos de terror no Samaín ou lecturas no comedor
en datas especiais.
O  punto  de  intercambio  de  libros  libres no  exterior  do  colexio  segue  funcionando  moi  ben,  e
procuraremos que continúe así no próximo curso. Teremos que pintala e restaurala un pouco, porque tanto
tempo á intemperie a está deteriorando un pouco, pero o que está moi claro é que debemos manter esta
iniciativa que tan bos resultados está a dar.
Nos parece de grande interese que o centro, impulsado dende a biblioteca, tente participar en proxectos
innovadores a todos os niveis, pero fundamentalmente no que atinxe a áreas relacionadas directamente coa
lectura e o acceso á información. Neste sentido a biblioteca, como ten feito ata o de agora, promoverá a
participación en proxectos de innovación educativa convocados dende a administración educativa, e  en
especial os que dirixa á asesoría de bibliotecas.

Criterios e procedementos de avaliación

Os criterios que se marcaron en cursos anteriores seguen a ser correctos.  Queremos seguir  avaliando
constantemente a nosa actividade, introducindo as modificacións oportunas en canto sexan detectados
fallos,  sen ter  que esperar  a unha avaliación final.  Queremos manter  un contacto  fluído coas distintas
sensibilidades do centro, recollendo as suxestións que xurdan e mesmo incitando as críticas.
En todo caso, do mesmo xeito que o ano pasado, como proceso final da avaliación tentaremos valorar unha
serie de indicadores que poden informarnos do proceso final do noso traballo, como son: 

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

Faremos enquisas de satisfacción entre o alumnado e usaremos a ferramenta de avaliación de bibliotecas
escolares, para así poder avaliar a nosa proposta empregando parámetros obxectivos.

Persoa designada como responsable da Biblioteca Escolar.

A persoa que se responsabilizará da marcha da Biblioteca é Xoaquín Freixeiro Álvarez, actual encargado da
mesma.
Sinalar  o  feito  de  termos  un  grupo  estable  de  Apoio  á  Biblioteca,  con  mestres  comprometidos  no



desenvolvemento  das  actividades,  ilusionados  na  mellora  da  nosa  oferta,  dispostos  a  asumir  os  seus
espazos de responsabilidade, o que permite garantir, por unha banda, a continuidade do traballo ano tras
ano,  poñendo rapidamente  as  actividades en marcha,  así  como desenvolver  novos proxectos  e  incluír
aspectos de mellora das actividades xa realizadas en cursos anteriores.
Gustaríanos que este grupo puidese contar con algunha hora, dentro do seu horario laboral,  adicada a
labores de biblioteca, xa que hoxe por hoxe. é un traballo completamente desinteresado e realizado fóra do
horario escolar, pero esta aspiración bate de fronte coas políticas de persoal da Consellería que cada día
diminúen os nosos equipos docentes. 
Con todo contamos co apoio do Equipo Directivo do centro que sabemos que na medida das, cada vez,
máis escasas posibilidades horarias, fará o posible para atender as nosas demandas.


