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Nun primeiro lugar, e antes de expoñer as liñas prioritarias cabería facer unhas aclaracións a respecto das
mesmas. O vindeiro curso se nos presenta aínda moi incerto, non sabemos que tipo de medidas haberá que
tomar a causa do protocolo sanitario,  e  iso vai  incidir  dun xeito  directo nos criterios  organizativos das
distintas actividades que se promovan dende a Biblioteca. 
Se neste curso puidemos manter, moi por debaixo das nosas arelas, un certo número de actividades, non
sabemos se o vindeiro ano será o da recuperación dunha certa normalidade semellante á do comezo do curso
19-20, ou se a organización se asemellará máis a un curso 20-21 aínda que con algunhas medidas máis
relaxadas. 

• En relación coa organización e xestión; a configuración da biblioteca como «laboratorio creativo de
aprendizaxes».
Durante  este curso os Axudantes da biblioteca non puideron exercer as súas funcións habituais. Etableceuse
un sistema de quendas nos recreos para preservar os grupos burbulla,  e só nas quendas dos grupos dos
maiores houbo participación do alumnado na xestión da biblioteca, mentras que nas quendas dos grupos
menores a xestión foi levada adiante só polo profesorado encargado. A nosa intención é a de volver contar co
alumnado na xestión do servizo, sempre que as condicións sanitarias o permitan, xa que consideramos que é
un xeito fantástico de que vivan a biblioteca coma algo propio.
Durante este curso acometemos a reorganización dos espazos da biblioteca, cambiando os andeis da segunda
sala por uns modelos específicos de biblioteca de Metalundia, e colocando unhas graderías móbiles. Grazas a
este  investimento  puidemos  gañar  unha  cantidade  de  espazo  considerable  que  facilita  a  circulación  na
biblioteca e permite un uso dos espazos máis versátil. A todos estes cambios aínda non se lles tirou todo o
proveito que esperabamos, xa que a realización de actividades na biblioteca aínda está a mínimos, pero
esperamos no vindeiro curso comezar a explotar as súas potencialidades.
Aproveitamos tamén as obras ás que acabamos de facer referencia para unha remodelación dos fondos, e así
decidimos  que  non  se  ían  separar  polo  idioma,  senón  só  polo  nivel  lector  de  cada  título,  e  ao  tempo
decidimos facer un apartado especial  para cómics e mangas que facilitou moito o acceso a este tipo de
materiais ao alumnado que fixo uso do empréstamos destes títulos en moita maior medida que noutros anos.
Cremos que de cara ao futuro teremos que seguir pensando o xeito de que os títulos estean máis asequibles
para as procuras temáticas dos usuarios, e incluso pensar en ter espazos de exposición temporal de libros con
temáticas apropiadas á época para facilitar os empréstamos 
As clases de Alfabetización en información que normalmente se realizaban na biblioteca pasaron a se realizar
nas  aulas  de  4º  e  6º  curso.  Estamos  moi  satisfeitos  coa  marcha  desta  materia,  realizando  traballos  de
impresión 3D, facendo os deseños en Tinkercad, ou facendo obradoiros de planillas para os escornabots, e
mesmo continuando  coa  iniciación  á  programación  empregando  Scratch  e  Blockly  Games,  a  máis  das
actividades relacionadas co coñecemento da CDU, os modelos de citación APA, etc... A nosa idea de cara ao
curso que vén é que o nivel de restricións do protocolo nos permita volver facer estas actividades no espazo
físico da biblioteca, onde temos as condicións óptimas para a súa realización.
O Reto Fuchiqueiro este ano a penas funcionou, xa que non puidemos poñer materiais a disposición do
alumnado e tampouco puidemos facer exposicións cos traballos realizados por eles. O que se fixo foi,  a
través da aula virtual, unha serie de propostas de traballo que había que documentar a súa realización a través
da mesma aula, co que decaeu moito a participación. Seguiremos insistindo no noso reto Fuchiqueiro, xa que
a máis de ser unha actividade moi motivadora para @s nos@s nen@s é tamén un sinal de identidade da
Biblioteca  que  queremos  construír.  Tamén queremos  introducir  nestas  propostas  makers  realizacións  de
costura e (se cadra é un soño) pensamos introducir un tear.
As actividades de construción, nas que destacamos o panel Lego, non se puideron realizar este curso, así
como tampouco actividades  cos  Lego We do,  actividades  de mecanos,  etc...  Para o vindeiro ano,  se as
restricións se van relaxando, como en certo sentido apuntan as informacións que nos chegan pola prensa,
tentaremos ver en que medida poderemos volver a realizar estas actividades.

•  En  relación  coa  dinamización  e  promoción  dos  recursos  da  biblioteca,  a  súa  integración  no
tratamento do currículo e  a súa contribución á alfabetización múltiple  e  ao desenvolvemento das
competencias básicas do alumnado.
Este ano as bibliotecas de aula, tomando como base os fondos da biblioteca en empréstamo ao profesorado
titor, tiveron un bo funcionamento que permitiu manter un nivel de lecturas bastante aceptable. Tamén houbo
unha promoción da lectura dixital a través da biblioteca impulsada pola asesoría de bibliotecas. Con todo o
que isto tivo de positivo, a visita libre á biblioteca, a consulta co bibliotecario sobre libros, a posibilidade de
follear  os  exemplares  expostos...  son  fitos  que  non  se  poden suplir  coas  outras  alternativas.  Velaí  que



queiramos manter todo o que se fixo este ano de cara a garantir un contacto permanente coa lectura nas
aulas, pero ir abrindo de novo a biblioteca á visita libre d@s usuari@s na medida que as limitacións pola
COVID 19 nolo permitan.
Sempre  demandamos  dende  a  Biblioteca  as  suxestións  en  adquisicións  do  profesorado  do  centro,  para
satisfacer as necesidades específicas de cada clase. Queremos impulsar o buzón de suxestións para que as
compras, a parte de atender ás novidades editoriais que se nos presentan, recollan aquelas necesidades que
xurden dos distintos proxectos nos que se traballan nas distintas aulas do centro.
Tamén, e para facilitar o acceso aos distintos títulos empregados nos proxectos de investigación, usaremos
dun espazo para os proxectos onde escolmaremos os títulos axeitados a cada necesidade. Para isto contamos
cun andel móbil ao que poden acudir as clases cando acuden a investigar á biblioteca.
Así mesmo queremos retomar as actividades de robótica co Lego We Do, que este ano tiveron que se deter
polo  protocolo  da  pandemia.  Esta  actividade  pensamos  que  se  pode  retomar  cun  control  directo  do
profesorado de todo o proceso de construción en pequenos grupos, e mantendo entre un uso e o seguinte un
período de corentena e unha correcta desinfección de mans ao rematar a actividade.

• En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia informacional.
Dende hai varios anos esatablecemos como materia de libre configuración do centro a Alfabetización en
Información tanto en 4º coma en 6º de primaria.  Os beneficios desta materia son evidentes ao dotar ao
alumnado de ferramentas básicas no coñecemento da organización da biblioteca, da elaboración de proxectos
documentais e os rudimentos da citación. Asemade se traballa unha iniciación á programación, ao deseño 3D
e ao deseño de planillas para os escornabots, aprendendo as reglas básicas de tratamento de imaxes con
GIMP.
Como xa dixemos con anterioridade, queremos retomar o traballo dos axudantes da biblioteca, se ben este
traballo probablemente aínda non poderá asumir todas as funcións que tiñan ao comezo do curso pasado. Nos
gustaría, no caso de que se sigan mantendo as quendas por clases, que algúns axudantes puidesen comezar a
facer empréstamos nas quendas das aulas dos máis pequenos, habilitando mamparas e co emprego de luvas
desbotables.  Tamén poderían controlar  as  quendas dos ordenadores  e facilitar  o  acceso ao material  dos
escornabots, pezas de construción, explicación das normas de uso, etc...
A biblioteca  nunca  deixou  de  estar  conectada,  e  tanto  na  tablet  de  mesa  coma  nos  portátiles,  houbo
posibilidade de acceder á rede cunha desinfección dos equipamentos previa ao uso. Para o vindeiro curso
pensamos  na  posibilidade  de  manter  estes  servizos  e  ampliar  o  uso  das  tablets  individuais,  tanto  para
investigación coma para actividades de lecer.
A Olimpiada do saber este ano realizouse de xeito individual e ao través da aula virtual. No canto de edicións
pasadas nas que cada día se daba unha pista cada vez máis concreta, optamos por presentar catro enigmas
encadeados. A participación, ao ser dende o fogar e individual, descendeu case un 40%, pero aínda así, e
dadas as circunstancias estamos moderadamente satisfeitos cos resultados. Como se falaba no proxecto do
ano pasado dun xermolo dunha wikiteca, a olimpiada serviu para que moito alumnado se achegara ao espazo
da biblioteca na aula virtual, e isto dános azos para continuar traballando neste modelo de biblioteca virtual
posto que temos comprobado que ten unhas potencialidades moi grandes.
O Reto do mes, unha procura de información sobre temas que se irán dando dende a biblioteca, á que se terá
que responder elaborando un pequeno informe, é unha idea que nos atrae e que, na liña da Olimpíada do
Saber,  pode  ser  un  eixo  moi  interesante  para  a  alfabetización  informacional.  De  entre  os  traballos
presentados (loxicamente en distintas categorías en razón da idade) os mellores poden ser publicados na Web
da Biblioteca e nas redes sociais do colexio.
Xa falamos dalgún xeito do apoio aos proxectos de investigación que se desenvolven no colexio (buzón de
suxestións, expositor para os proxectos...), pero a parte desto dende a biblioteca queremos seguir apoiando
no que se necesite a cada proxecto de aula e tentando que adquiran un carácter documental do que ás veces
carecen, e queremos tamén promover naquelas aulas nas que non se dán de xeito autónomo, a realización
deste tipo de traballos de investigación.
Neste sentido que acabamos de falar queremos impulsar o traballo de investigación cooperativo a través das
wikis das que se dispón na aula virtual de moodle. Durante este ano comezamos a explorar esta ferramenta
en  distintas  clases  cuns  resultados  moi  positivos,  e  que  aínda  poden  mellorar  moito  máis  cando  nós
dominemos mellor a organización da mesma. Velái que vaiamos impulsar os Wikicultores, grupos de nenos e
nenas que poidan realizar traballos cooperativos online empregando esta ferramenta.

• En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do Proxecto lector de centro.



Os Clubs de lectura e de escritura este ano se puideron manter, pero cunhas características distintas ás que
tiñan antes da pandemia, xa que primou manter a estabilidade dos grupos burbulla fronte ás preferencias de
lectura. Aínda así a participación foi alta, e os grupos de lectura en inglés se multiplicaron. Evidentemente
non sabemos como se poderán facer este ano os clubs, se as limitacións de grupo serán como no actual e
primarán, daquela, o grupo de referencia, ou se pola contra poderemos volver ofertar clubs por temáticas e
preferencias. En todo caso, o que temos moi claro é que os clubs son un xeito moi poderoso de fomentar a
lectura e o diálogo ao redor da mesma, polo que seguiremos promovendo a súa realización, sexa dun xeito ou
doutro.
A Lectura silenciosa durante este ano aumentou 10 minutos diarios, pasando de ser xusto ao entrarmos nas
aulas á un horario de recreo (mentras os grupos con recreo na quenda A estaban no patio, os grupos B lían, e
logo cambiaban os papeis na segunda quenda de recreo). Este aumento do tempo de lectura foi un gran
avance, e pretendemos que suceda o que suceda na volta á normalidade, traballar para manter este espazo
temporal para a lectura, xa  que consideremos moito máis interesante á hora de manter unha actividade
lectora que o tempo adicado sexa un pouco máis amplo.
A lectura do venres pola contra deixouse de realizar, así como a actividade de os martes conto, debido ás
restricións derivadas da COVID, xa que supuñan unha ruptura dos grupos burbulla. Xa temos comentado a
incertidume que nos xenera o futuro, pero temos claro que en canto as restricións se vaian relaxando son
estas  dúas  actividades  das  que  queremos  volver  poñer  en  marcha  inmediatamente,  por  canto  teñen  de
compartir as lecturas, de integrar a toda a comunidade escolar e de posta en valor da oralidade.
O empréstamo libre,  se ben se mantivo tivo que realizarse cunhas estritas medidas de control  sanitario,
atendendo ás quendas de uso da biblioteca (unha vez á semana). Ampliamos o número de exemplares que se
podían ter en empréstamo, e tentamos promocionar a visita á biblioteca, pero o feito de que o alumnado non
puidese entrar e saír libremente fixo que o nivel de visitas, e con el o de empréstamos, baixase bastante,
aínda que se supliu polos empréstamos realizados polo profesorado titor ao través das bibliotecas de aula.
Tamén a isto contribuiu que os cursos de infantil e de primeiro de primaria non tivesen quendas para vir á
biblioteca.  Para  remediar  na  medida  do  posible  esta  imposibilidade  de  atender  na  biblioteca  aos  máis
pequeniños do colexio ampliamos o número de Dinochilas, dando servicio a todo infantil  e primeiro de
primaria, mantendo na fin de semana as Dinochilas en corentena, e volvéndose a repartir os luns entre o
alumnado.
De cara ao curso que vén tentaremos volver ás dinámicas anteriores ás medidas anticovid, e no caso de non
poder tentaremos aumentar os empréstamos flexibilizando ao máximo as quendas de uso da biblioteca para
que o alumnado poda realizar os seus empréstamos e logo saír ao recreo.
Este ano non se realizou ningunha actividade de booktubers, e iso que é unha actividade que consideramos
moi  interesante,  motivadora  e  impulsora  da  lectura,  pero  non  se  daban  as  condicións  loxísticas  para
realizalas. Esperemos que de cara ao curso que vén poidamos volver recoller as recomendacións lectoras
daqueles nenos e nenas que queiran partillar as súas lecturas cos compañeiros do colexio.
Coa nosa Radio na Biblioteca conseguimos manter un ritmo dun programa mensual, e cunha participación de
moitas clases, practicamente de todo o colexio. A mellora do espazo da radio, cun traballo de insonorización
e un cambio nos micros, permitiu que as gravacións se fixeran en mellores condicións. Queremos seguir con
este ritmo de gravacións, implicando a toda a comunidade escolar, e traballar para conseguir emitir en directo
e non en podcasts.
Por  último  queremos  sinalar  que  varios  mestres  do  Equipo  de  Apoio  participamos  nun  Obradoiro  de
ilustración dentro dun seminario das bibliotecas da zona de Valdeorras e Trives, e que impulsamos no noso
centro unha actividade de creación dun conto colectivo por clases para despois ilustrar o mesmo seguindo as
pautas que aprendimos no curso e que explicamos ao alumnado. Esta actividade é moi interesante, xa que
para  realizar  a  ilustración  previamente  temos  que  traballar  a  comprensión  do  texto,  a  investigación  de
precedentes na arte para, finalmente, chegar á ilustración do mesmo, como se pode ver na imaxe da portada
destas  liñas  prioritarias.  Para  o vindeiro curso esperamos poder  poñer  en marcha,  do mesmo xeito  que
funcionan clubs de escritura, clubs de ilustradores.

• En relación cos avances cara a unha biblioteca inclusiva.
A reorganización dos espazos da biblioteca á que faciamos referencia no primeiro epígrafe destas liñas
prioritarias,  tenta  que a  distribución dos distintos espazos da biblioteca sexa un elemento facilitador  da
mobilidade  do  alumnado,  creando  zonas  versátiles,  diversas  e  inclusivas.  Non  consideramos  a  nosa
biblioteca coma un deseño finalizado, pola contra no futuro queremos seguir traballando para que tod@s
teñamos a posibilidade de atopar nela o noso espazo sen que ningún tipo de limitacións nos impida desfrutar
dela.



A sinalización inclusiva segue avanzando, facilitando cun sistema simple de iconas, a identificación das
temáticas dos volumes de recursos dos que dispoñemos. O noso obxectivo é, agora que a CDU xa está
sinalizada, é centrarnos nas temáticas dos libros de literatura para que cunha sinxela ollada poidamos saber o
tema no que se encadra calquera títula da nosa colección.
As adquisicións en lectura fácil, aínda que o mercado non ofreza aínda demasiadas opcións, son tamén un
obxectivo fulcral da nosa política de compras. Garantir que tod@s @s usuari@s poidan dispoñer de títulos
asequibles ao seu nivel de lectura, e fornecer os clásicos da literatura en versións adaptadas ás distintas
capacidades lectoras, son obxectivos nos que traballamos e seguiremos insistindo no futuro. 
Tamén tentaremos, empregando o equipamento da radio, elaborar pequenos audiolibros para aqueles que non
poidan ler por si mesmos, co que garantiremos un dobre beneficio: para os lectores con baixa capacidade
lectora ao poder acceder a textos, e pola banda do alumnado que grave estes textos, en canto que mellorarán
a súa capacidade expresiva na lectura.

• Outras actuacións.
O Mercado de intercambio de libros co que adoitamos celebrar o día do libro, tamén se realizou este ano
pero no ámbito das aulas e garantindo a corentena dos títulos traídos das casas para o intercambio.  Na
medida que as restricións se atenúen traballaremos para volver a realizar esta actividade nas condicións nas
que se viña realizando no pasado.
A Radio Escolar, a nosa Dino Radio, tal e como se falou con anterioridade, superou dun xeito moi positivo
este ano escolar, incrementando o número de programas realizados e aumentando, asemade, a participación
do alumnado. Queremos seguir nesta liña que incentiva dun xeito moi motivador a lectura e a investigación.

• Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos que se van utilizar.
Pensamos que 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 ir  recollendo as suxestións que
xurdan e mesmo incitando as críticas ás nosas propostas para ver de mellorar en todo o posíbel.
Valoraremos como indicadores do noso traballo os seguintes: 
1.Número de empréstamos realizados, tanto a nivel individual como nas bibliotecas de aula. (haberá que
valorar neste apartado como afectarán as limitacións sanitarias ao montante dos empréstamos)
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.Utilización polo profesorado dos distintos recursos que a biblioteca pon á súa disposición.
6.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.Tentaremos ver de que
xeito podemos saber cantos usuarios visitan a nosa páxina. 

• Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo de apoio. Horario
previsto.
O responsable da Biblioteca será Xoaquín Freixeiro Álvarez, actual encargado da mesma. 
Sinalar  o  feito  de  termos  un  grupo  estable  de  Apoio  á  Biblioteca  que  facilita  a  posta  en  marcha  sen
dificultades  das  actividades  previstas,  ao  que  normalmente  se  suma persoal  de  nova  incorporación  que
sempre achegan propostas de interese.
Gustaríanos que este grupo puidese contar con algunha hora, dentro do seu horario laboral, adicada a labores
de biblioteca. Contamos co apoio do Equipo Directivo do centro que sabemos que na medida das, cada vez,
máis minguadas posibilidades horarias, fará o posible para atender as nosas demandas. 


