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1.-CUMPLIMENTO DOS OBXECTIVOS 

 

Nestes intres , transcorridos dous cursos dende a nosa incorporación ao Plan 
de Mellora de Bibliotecas Escolares da Consellaría de Educación e O.U., é o 

momento de reflexionar sobre esta andaina que emprendemos con tanta 
ilusión. Precisamos analizar o nivel acadado na consecución dos obxectivos 

propostos, os problemas xurdidos, as solucións implementadas, a colaboración 
e a implicación do alumnado, profesorado e familias... e todos aqueles 

aspectos que nos permitan avaliar o acontecido, empregando esta avaliación 
como ferramenta de cambio e mellora de plantexamentos e actividades de cara 

a cursos posteriores. 

Como sucedeu en convocatorias anteriores, o proxecto presentado foi 

demasiado ambicioso en canto aos obxectivos a alcanzar. Todas elas 
parecíannos moi interesantes pero logo, no día a día, houbo que reformular, 

pospoñer e incluso substituír por outras iniciativas que nos pareceron máis 
axeitadas nese momento. 

A valoración global é moi positiva, a maioría dos fins propostos foron acadados 

e desenvolvidos con éxito. Houbo algunha actividade que  foi imposible realizar 
por falta de tempo, por un exceso de actividades ou  foi reemprazada por outra  

opción que  xurdiu con posterioridade ao peche do proxecto. Todo non se pode 
controlar nunha situación tan complexa e na que interveñen tantos factores   e 

hai oportunidades que son imprevisibles pero que non  deben deixarse pasar 
aínda que non estiveran na programación inicial. 

Un factor importantísimo que permitiu o desenvolvemento deste proxecto foi a 
estreita colaboración que houbo coa equipa de dinamización lingüística, 

a equipa tics, a comisión de actividades complementarias e a dirección 
do centro. 

Todos estes grupos  fixeron seus os nosos obxectivos e as propostas provindes 
da biblioteca, apoiando en todo momento as nosas iniciativas, ao mesmo 

tempo a biblioteca apoiou as proposicións destas equipas. Este aspecto foi 
esencial e indispensable para que puidera levarse adiante este proxecto. 

Conformouse unha liña de traballo común que foi moi ben acollida por todo o 

profesorado e alumnado e fainos ser  optimistas de cara ao futuro da biblioteca 
e proseguir  con ganas e ilusión este plan nos vindeiros anos. 

 

2.-HORARIO DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA 

A encargada da biblioteca escolar, Belén Gómez Flores, dispuxo, ao longo deste 

curso, de catro horas semanais no seu horario para a coordinación deste 

servizo  e a realización das tarefas propias da biblioteca. 
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Completando a dedicación da encargada, asignouse no horario de dous 
profesores do centro horas de dinamización da biblioteca. Una destas persoas 

tivo unha hora semanal que ocupou na revisión e colocación dos fondos e a 
outra contou con dúas horas para adicar ás tarefas deste servizo. A 

coordinadora da equipa de normalización destinou tamén as súas horas de 
dinamización na realización das tarefas conxuntas entre a biblioteca e esta 

equipa. 

 

3.-ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

3.A-ESPACIO FÍSICO, EQUIPAMENTO, RECURSOS E FONDOS 

Continuamos no noso intento de facer 

da biblioteca un lugar máis atractivo, 
cómodo e suxerinte e grazas á 

dotación económica recibida a través 
deste plan de mellora de bibliotecas 

escolares  puidemos cambiar as mesas 
e cadeiras (oito mesas e 40 cadeiras) 

por outras mellores intentando 

compaxinar o seu valor estético coa 
resistencia e durabilidade. Tamén 

puidemos remodelar a zona de 
empréstito coa instalación dun gran 

armario onde poder gardar e 
almacenar os materiais que son de uso exclusivo do profesorado ou aqueles 

que eventualmente se empregan na biblioteca e dun novo mostrador. Todo isto 
foi feito a medida por unha carpintería da zona, intentando render ao máximo 

o espazo e harmonizar co resto do mobiliario. Esta zona quedou moi cómoda, 
útil no seu uso e moi ben aproveitada. 
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Continuamos coa renovación dos fondos da biblioteca coa adquisición  de 
moitos materiais: bibliográficos e audiovisuais. Seguimos priorizando a compra 

de fondos documentais e informativos, debido ao desequilibrio entre materiais 
literarios e informativos existentes na nosa biblioteca. Queremos tender á 

distribución recomendada de 60% en fondos de información e 40% en fondos 
de literatura. Tamén intentamos que as novas adquisicións foran compensadas 

en canto á linguaxe e atopámonos coa escaseza de materiais informativos en 
galego. Nos materiais de ficción non tivemos este problema xa que a oferta 

nesta lingua é ampla e variada. 
 

3.B-CATALOGACIÓN, ORGANIZACIÓN DOS FONDOS 

Rematamos co rexistro e catalogación dos fondos a través do programa Meiga. 
Comezamos esta tarefa  fai dous cursos e concluímos esta tarefa no primeiro 

trimestre deste curso. Contamos na actualidade cun fondo de 6.970 Volumes. 
Quédanos pendente completar o rexistro dos materiais das bibliotecas de aula. 

Ao comezo do curso ofreceuse aos titores o rexistro e catalogación dos 
materiais de aula. Houbo compañeiros que aceptaron esta proposta e que 

trouxeron os seus fondos para rexistrar. Logo, os materiais que levaron ás súas 
aulas quedaron como empréstitos de aula. O próximo curso volveremos a 

ofertar o rexistro dos materiais de aula para, pouco a pouco, ir centralizando 
todos os fondos do centro na biblioteca. 

Tivemos que facer un reaxuste na colocación dos fondos nos estantes e 
aproveitamos para colocar novos carteis. 

Actualizamos ao comezo do curso os lectores, dando de baixa ao alumnado e 
profesorado que marchou do centro e ingresando no programa como lectores 

aos novos alumnos e profesores. Preferimos facelo de xeito manual , sen 

enviarlle a base de datos ao “soporte Meiga” para que deste xeito os lectores 
mantiveran o mesmo número de lector que no ano anterior. 

 
Este curso decidimos non facer novos carnes de lector xa que a nosa 

experiencia do curso pasado é que non foron prácticos, os nenos os esquecían 
ou perdían e como unicamente se lles pedía o número de lector para os 

empréstitos non cremos que sexan útiles. O que se fixo nalgunhas aulas do 
primeiro ciclo foi facer marcapáxinas co numero de lector do alumno e 

deixábanse na aula para que os nenos o lembraran.  
O servizo de empréstito e devolucións realizouse este curso, dende o primeiro 

momento, a través de Meiga, os profesores de garda nos recreos da biblioteca 
e os titores (tras unha pequena formación para os profesorado novo no centro) 

foron quen de facelos e aínda que ao principio houbo algún que outro 
problema, axiña resolvéronse e agora mesmo fanse os empréstitos/devolución 

sen incidencias. 

Este curso estreamos un libro de incidencias, no que os profes poden anotar os 
problemas ou atrancos que  se atopen no servizo de empréstito e logo a 
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encargada da biblioteca revisa este libro e realiza as accións necesarias. Está 
funcionando moi ben este sistema, xa que o número de profesores no noso 

centro é elevado e resultaba difícil a comunicación entre nós das pequenas 
incidencias que xurdían no día a día. 

Deseñamos un novo selo para poñer nos fondos, inspirado na lupa da nosa 
mascota “Lupiña” e outro para poder indicar o nome das persoas que 

xenerosamente colaboran con nós a través de 
doazóns. 

 

 
 

 
 

 
  

3.C.-ORGANIZACIÓN E HORARIO DE APERTURA 

A biblioteca está aberta toda a xornada lectiva, cada clase ten reservada unha 
sesión semanal de uso deste espazo. Tamén o alumnado pode acudir a ela nos 

recreos, tanto da mañá como da tarde. Co cambio do horario lectivo do centro, 
aumentouse nunha hora diaria o tempo que a biblioteca pertence aberta, baixo 

supervisión do profesorado (15:30 a 17:30h.). 

A hora de apertura ás familias mantívose como o curso pasado, os luns de 
16:30 a 17:30. 

Nas horas non reservadas empregouse este servizo polos diferentes grupos de 
xeito ordenado. 

O servizo de empréstito de material desenvolveuse no recreo da mañá e do 
comedor  ou cando o alumnado acudía a este espazo coa súa titoría, entón o/a 
encargado/a de rexistrar os empréstitos será o/a titor/a, nos outros momentos 

foi o profesorado de garda. 

As normas de emprego e funcionamento da biblioteca están recollidas no RRI 

do centro. (Anexo 1)  
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3.D-FORMACIÓN DE USUARIOS E EDUCACIÓN DOCUMENTAL 

Sesións alumnado sobre a organización, normas e funcionamento da 
biblioteca 

 

No primeiro trimestre realizamos sesións 

de formación para o alumnado. Catro 
profesoras da equipa da biblioteca 

participaron nesta actividade e foron as 
encargadas de guiar e titorizar esta 

actividade. Todo o alumnado, dende 
infantil de tres anos ata sexto de primaria, 

tivo dúas sesións de formación. Nestas 
sesións, co apoio dun recurso dixital Lim, 

introducimos aos nenos na 
organización da biblioteca e 

explicamos como é o seu 

funcionamento e as normas para un 
uso correcto deste servizo. Ao ter 

rematado nese momento a 
ordenación dos fondos segundo a 

CDU, se lles introduzo,  por primeira 
vez, no sistema de clasificación 

decimal intentando familiarizalos con 
este tipo de organización. O recurso 

Lim está colgado na aula virtual 
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externa do centro.                                       
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual/course/view.php?id=28 
 (anexo 2: Recurso lim) 

 

 

Sesión formativa para o profesorado sobre o traballo por proxectos 

Durante o primeiro trimestre tivemos dúas sesións de formación para o 

profesorado. O obxectivo era proporcionar información e/ou afondar no traballo 
por proxectos de investigación interdisciplinar, de cara á realización do noso 

traballo sobre A prehistoria que se faría a nivel de centro. 

A primeira das ponencias foi desenvolvida por  María Penide, profesora do 

noso centro de educación infantil con moitos anos de experiencia nesta 
metodoloxía de traballo. A segunda quixemos enfocala en primaria e ver as 

posibilidades que ofrecía esta forma de traballo nos alumnos maiores. 

Puidemos contar coa participación de María Pousa que  leva moitos anos 
desenvolvendo este tipo de proxectos cos seus alumnos. O obxectivo desta 

actividade quedou cumprido ao suscitar a interese entre os nosos compañeiros 
sobre este xeito de plantexar as aprendizaxes na aula e con ganas de 

experimentar, por eles mesmos, este xeito de traballar. 

 

Colaboradores da biblioteca  

En vista do positivo que foi o curso pasado, seguimos cos colaboradores: cada 
día, no recreo da maná, dous nenos axudan nas tarefas propias deste espazo: 

colocación dos libros, axudar aos compañeiros na busca de materiais, anotar 
as reservas para O Ciber... O obxectivo é  involucrar aos rapaces e que sintan 

a biblioteca como algo propio, a coñezan e axuden a coidala e a manter a orde. 

Cada trimestre renóvanse estes cargos. Ao final do curso celebraremos unha 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual/course/view.php?id=28
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/node/250
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pequena festa para agradecerlles a súa colaboración. 

 

 

3.F-PUBLICACIÓNS 

 

Guías de lectura 

Dende a biblioteca entregarase, ao alumnado e ás familias, unhas 
recomendacións de lectura para o verán con suxestións de lecturas relativas ao 

noso proxecto de investigación de centro “A Prehistoria” e sobre deporte. 

Tamén aproveitaremos para incluír nesta guía lecturas relativas ao proxecto 
que desenvolveremos o próximo curso sobre “o mar”. 

(Anexo 3) 
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Paxina web do centro 

Na web do centro  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/ hai un 

apartado da biblioteca no que publicamos aquelas informacións relacionadas 
con este servizo educativo. Intentamos ter as novas actualizadas e que sexa 

unha canle de comunicación coas familias e con toda a comunidade educativa. 

 

 

Portal dixital 

No centro existe unha intranet á que están conectados todos os equipos das 

aulas, biblioteca, informática... Dende a equipa TICs deseñouse un portal único 
para todos eles. Ao abrir un navegador  aparece o mesmo espazo en todos os 

ordenadores. Dende esta primeira ventá poderemos acceder á intranet ou a 
internet. 

Na intranet , dentro da aula virtual, creouse a través de moodle un 
curso/modulo para a biblioteca onde colgamos aqueles materiais que poden 

ser de utilidade para o traballo dos diferentes proxectos propostos. Tamén hai 

un acceso á galería multimedia do noso servidor onde están aloxados vídeos, 
animacións e audios. Estes materiais están a disposición de todo o centro de 

xeito cómodo e rápido. 

No apartado de internet existen accesos en liña que consideramos  

interesantes para os procesos de ensino-aprendizaxe e para a formación dos 
nosos alumnos: xornais, wikipedia ... e outros de interese relacionados coa 

biblioteca como o noso portal do opac de Meiga e  bibliotecas virtuais 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/


 Ceip Pedrouzos BRIÓN

 

MEMORIA ACTIVIDADES                                  Unha biblioteca con moito corazón     
-12- 

 

3.G-ANIMACIÓN E FOMENTO DA LECTURA 

Proxecto lector 

Este curso quedou aprobado o noso Proxecto lector. O pasado curso a equipa 
da biblioteca elaborou un borrador. No primeiro trimestre foi novamente 

debatido dentro da equipa para concretar os últimos detalles e/ou modificar 
algún aspecto. No segundo trimestre foi presentado ao claustro para ser 

debatido, acordándose, que por ciclos, se estudarían as diferentes opcións que 

se plantexaban con respecto “a hora de ler” e que os titores comezarían a 
implementalas nas súas clases para valorar os resultados de cara a establecer 

as liñas de actuación definitivas no proxecto. No terceiro trimestre foi analizado 
de novo en claustro, tendo en conta as experiencias vividas dentro da aula con 

respecto aos aspectos levados á práctica e valorados en canto aos seus 
resultados. 

(Anexo 4: proxecto lector)   

 

Agustín Fernández Paz 

No primeiro trimestre deste curso 

tivemos na biblioteca unha mostra 
cos traballos deste autor, se lles 

propuxo aos diferentes ciclos 
actividades en torno á figura deste 

escritor co fin de coñecer a súa 
obra así como algúns dos seus datos biográficos. 

Contactamos a través do correo electrónico con 
Agustín e moi amablemente ofreceuse a 

axudarnos na realización deste proxecto. Os 

alumnos de Infantil , primeiro ciclo e as unitarias 
traballaron sobre o conto  “O gardián do 

bosque”. O conto lles foi lido aos rapaces 
omitindo o final. Cada clase tiña que elaborar o 

seu propio final. Con todos os finais faremos un 
libro para a biblioteca. 

Os alumnos do segundo ciclo leron algunha das 
súas obras e quixemos facer co autor unha videoconferencia que ao final non 

foi posible. Para o alumnado do terceiro ciclo fíxose unha webquest na que os 
rapaces debían descubrir datos sobre a vida e obra do autor.                                     

 http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual/course/view.php?id=42 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual/course/view.php?id=42
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Nadal: Unha arbore de Libros 
 

Este Nadal quixemos ambientar a biblioteca empregando materiais propios: 
"Libros e enciclopedias". Os nenos e nenas máis pequenos axudaron na súa 

elaboración e despois de decoralo un pouco quedou fantástico e moi orixinal. 
Fixemos un vídeo desta actividade que se pode ver na web do centro. 

Realizamos un concurso no que o alumnado tiña que estimar o número de 
libros que contiña a nosa árbore. Eran 255 e quen máis se aproximou a este 

número foi una nena de sexto que indicou 258 libros. 
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/node/390     (Anexo5:vídeo) 

Cantigas de Reises 

Nas semanas previas ao Nadal estivemos traballando e recollendo entre as 

familias Cantigas de Reises, cantos tradicionais desta época do ano. Como 
remate a este traballo tivemos un concerto didáctico no que dous músicos da 

comarca, Emilio e Gustavo, contáronnos cousas ben interesantes sobre estas 
tradicións, transmitidas de xeración en xeración, interpretaron estas cantigas 

acompañados con instrumentos tradicionais e ata nos atrevemos a 
acompañalos aprendendo algún destes cantos populares. Esta actividade 

realizouse en colaboración coa equipa de dinamización lingüística. 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/node/177
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Festival Cine de terror: especial Tim Burton  

Este ano fixemos un especial sobre Tim Burton e proxectamos algunhas das 

películas máis coñecidas e arrepiantes deste director de cine americano. Tamén 
tivemos a oportunidade de coñecelo un pouco máis a través dun documental 

que vimos o derradeiro día. 

 

Fiz o coleccionista de medos 

 

No Samaín todo xira ao redor de per-

sonaxes e situacións que producen 
medo. Nós queriamos coñecer os me-

dos dos nosos alumnos máis peque-
nos. Así que aproveitamos o conto de 

“Fiz, o coleccionista de medos” para 
falar cos rapaces sobre este tema. Fi-

xemos como Fiz e para rematar con 
todos os nosos medos os gardamos 

baixo chave nun baúl que temos na 
biblioteca. 

Agora non os deixaremos sáir e non volverán a asustarnos! 

Pantasmas, arañas, serpes, monstros e cabazas son os motivos que máis me-
do producen nos nosos nenos e nenas. Tamén son curiosas outras cousas ás 

que temen como os buratos negros, os vaqueiros ou que poida caer o sol. Cos 
debuxos dos nenos fixemos un libro que quedou una biblioteca. 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/node/187
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Mochilas viaxeiras  

Este curso continuamos con esta experiencia en todos os ciclos de Primaria. 
As mochilas incluían unha escolma de materiais  variada (cómic, poesía, inglés, 

literatura galega/castelán, película..) para que os nenos a disfruten coa súa 
familia ao longo dunha semana. Tamén incluímos materiais para os país e unha 

libreta onde cada familia/neno podía facer suxestións sobre esta experiencia ou 
facernos algún outro comentario. 

 

 

Story-telling week !!  

A semana do 23 ao 27 de xaneiro na biblioteca realizaremos unha nova activi-

dade: Lectura de contos en inglés: Winnie in Winter, Winnie the witch, The ar-
tista who painted a blue horse, The very hungry caterpillar , Brown bear, brown 

bear, What do you see? 

Alumnos anglofalantes do centro e Melissa, asistente de conversa, fixéronnos 
disfrutar de relatos na súa lingua orixinal. 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/node/202
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/node/396
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FILM FESTIVAL  

Ao longo dunha semana de febreiro celebraremos na biblioteca un "Film 
festival". No recreo do comedor proxectáronse películas en Inglés. As pe-

lículas foron seleccionadas pola profe de inglés para que foran axeitadas e que 

os nenos e nenas as puideran entender e seguir. Este foi a programación: luns 
e martes Wizadora, mércores Postman Pat, xoves e venres The Wrong 

Trousers.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTAS DE AMOR E AMIZADE  

 

Quen non ten no cole un amigo 
ou amiga especial a quen lle 

gustaría adicar unhas palabras 
fermosas? 

Por que non dicirlle a esa persoa 
porque é tan importante para ti? 

Esta actividade tiña por obxecti-

vo animar ao alumnado a escri-
bir unha carta dirixida a un 

compañeiro/a do cole e falarlle 
dos teus sentimentos cara el/a. 

As cartas eran anónimas e nós 
llas fixemos chegar aos seus des-

tinatarios o día 14 de febreiro. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/node/399
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/node/400
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Fixemos un modelo de carta na biblioteca 
que os alumnos nos podían solicitar. 

Os nosos rapaces e rapazas escribiron un 

feixe de cartas aos seus amigos e tamén 
aos "máis que amigos". Tivemos unha car-

teira moi especial, una profe en prácticas, 
que disfrazada de corazón foi a encargada 

de facer o reparto. Algúns nenos, nenas e 

tamén algúns profes quedaron ben sor-
prendidos ao recibir estas agarimosas men-

saxes. 

 

 

 

 

 

O Entroido con Lupiña 

Lupiña, a mascota da biblioteca, é moi festeira e  

ao longo da  semana do entroido dinamizou está 

celebración pedíndonos diferentes adornos que 
tiñamos que traer cada día. 

 

 

 

 

 

MULLERES DE CINE!  

Seguindo cos ciclos temáticos de cine na bibliote-
ca, a semana do Día da Muller Traballadora, 8 de 

marzo, conmemoramos esta data adicando un 
ciclo de cine ás mulleres: Mulleres de Cine! 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/node/416
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A través de películas con protagonistas femininas queremos salientar o papel 
das mulleres e das nenas na nosa sociedade. 

Os filmes elixidos nesta mostra son: A viaxe de Chihiro (luns 5 e martes 6 de 

marzo) do director nipón Hayao Miyazak, Pippi Calzaslargas (mércores 7) e 
Matilda (xoves 8 e venres 9). As proxeccións comezan ás 3:30 na Biblioteca 

do cole. 

 

23 de abril, Día do Libro  

Ao longo dunha semana e para conmemorar o día do libro, tivemos todos os 
días Contacontos na hora do recreo. Os narradores foron profes do cole que 

nos fixeron disfrutar da literatura coas súas narracións. 

 

 O SOLDADIÑO DE CHUMBO 

Os máis pequenos baixaron á biblioteca este día para ver un vídeo do conto “O 

soldadiño de Chumbo”. Vídeo realizado por Galaxia no Museo do xoguete de 
Allariz e con música da Orquestra Sinfónica de Galicia. Nos días previos, os 

alumnos de infantil recibiron pistas para q intentar descubrir cal era o conto 
que verían este día. 

Ao remate da proxección foron obsequiados cun marcapáxinas do soldadiño 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/node/469
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Mes de maio, mes do deporte 

Ao longo do mes de maio, en colaboración co profesorado de educación física,  
organizamos unha serie de actividades relaciona-

das co deporte. A intención é promover entre o 

noso alumnado a práctica de exercicio e de 
hábitos saúdables. Tivemos a sorte de recibir 

no noso centro a visita de destacadas figuras do 
mundo deportivo galego: Corbacho, xogador do 

equipo de baloncesto Blue Sens, Túñez do Celta 
de Vigo e  Alex do Lobelle. Os nenos puideron 

entrevistarse con eles facéndolles un montón de 
preguntas e logo compartir uns momentos de 

práctica deportiva. 

Na biblioteca realizamos un ciclo de películas re-

lacionadas co deporte no recreo do comedor e 
tamén organizamos unha mostra de libros e ví-

deos sobre este 
tema. 
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Entre os rapaces do segundo e terceiro ciclo repartiuse un decálogo de boas 

prácticas deportivas (anexo 6). 

           
Alex, porteiro do Lobelle 

Corbacho xogador do Obradoiro 

 

Andrés Túñez, futbolista do Celta 
de Vigo 
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Letras Galegas 

A equipa de Dinamización lingüística e o Concello de Brión organizaron unha 
serie de actividades para conmemorar esta data nas que colaborou 

activamente a biblioteca: 

 

Exposición sobre Valentín Paz-Andrade 

Carteis enviados pola Consellería sobre a figura deste autor e que foi 

completada cos traballos do alumnado: Caricaturas, caligramas, biografía,... 

Na biblioteca colocouse un estante con materiais deste autor. 

 

Actividades no Centro Polivalente de Brión  

Os nosos rapaces participaron nas seguintes actividades de animación 

organizadas polo Concello municipal: 

1º CICLO DE PRIMARIA   DÍA 25 DE MAIO 
CASAHAMLET  “As formigas” 
2º CICLO DE PRIMARIA DÍA 22 DE MAIO 
BAOBAB  TEATRO “Contos para un caldiño” 
3º CICLO DE PRIMARIA DÍA 25 DE MAIO 
OS TRES TENEDORES “Contos a dúas voces” 
EDUCACIÓN INFANTIL DÍA 24 DE MAIO 
UN ELEFANTE ELEGANTE   “Ensalada de instrumentos” 
 

 

Silvestre Gómez Xurxo 

Este autor visitará o noso centro o día 15 de xuño. Os 

alumnos de cuarto de primaria leron a obra deste autor “Ti 
non xogas” e poderán intercambiar directamente con el  

opinións e formularlle as preguntas que sobre o tema desta novela suscitaron 
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entre o noso alumnado. 

Premio no certame literario de Ames 

Carmela Vieites, alumna de sexto de primaria do noso centro, foi , por 
segundo ano consecutivo, unha das gañadoras do certame literario 

organizado polo concello de Ames na modalidade de narrativa. 

Carmela presentou un conto titulado "O jazz dos sonos" co que acadou o 

primeiro premio dentro da categoría para rapaces ata 13 anos. Dende a 
biblioteca quixemos coñecer o seu relato e darllo a coñecer ao resto do 

alumnado para o cal temos previsto realizar unha sesión nun recreo no que a 
autora faga  unha lectura do conto ante os seus compañeiros. 

 

Festival fin de curso: Pesdelán 

Os sete artistas que integran Pesdelán,  buscan  recuperar a cultura 

participativa das festas e poñer á xente a bailar cun repertorio que abrangue 
temas tradicionais galegos e portugueses, arranxados dun xeito divertido e 

orixinal. A profe de Ed. Musical estivo todo o terceiro trimestre preparando os 
bailes da actuación con todos os alumnos do cole. 

 

 

3.H-PROXECTOS DE AULA E CENTRO 

2011 ano internacional dos Bosques  

Co gallo da declaración do ano 2011 como o Ano Internacional dos Bosques, 

dende a biblioteca e en coordinación coa equipa de dinamización lingüística, 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/node/298
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propuxemos a todo o centro facer un proxecto de investigación sobre este 
tema. 

No primeiro trimestre deste curso rematamos este proxecto afondando nun 
tema que nos quedara pendente o curso anterior “Fungos e cogomelos”. 

Comezamos cunha serie de charlas de expertos en micoloxía que falarán aos 
nenos e nenas de cuestións moi interesantes sobre estes elementos tan impor-

tante nos ecosistemas das fragas. 

O día 3 de novembro tivemos a sorte de contar con Mari Carmen e Emilio da 

asociación Sendeiriña de Negreira, ó día 7 será Xaime Ortega, profesor de 
Ciencias do IES Camilo José Cela de Padrón, o encargado de introducir ao 

alumnado do terceiro ciclo no tema, o día 9, Jesús, da asociación micolóxica 
Refungando de Ribeira falará para os nenos e nenas de 1º e 2º de primaria. 

 

  

Tamén contamos con pais  que se 
ofreceron a colaborar e que se en-

cargaron de dar as charlas aos máis 
pequenos: Ricardo Rodríguez, Ru-

bén Faraldo, Mercedes e Aia Prego. 

 

Estas charlas foron completadas con 
saídas pola contorna do colexio en 

busca de cogomelos e fungos, co 
obxectivo de aprender máis sobre 

estes seres no seu propio medio. 

 

Dos días 15 ao 17 de Novembro fi-
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xemos unha exposición micolóxica no entrada do centro. Solicitaremos a 
colaboración das familias na recolección de exemplares para a mostra . Ao lon-

go do fin de semana previo, moitos alumnos foron con algún familiar a recolle-
los polos bosques e prados de Brión. A participación foi numerosa e grazas a 

eles conseguimos realizar una mostra moi variada e interesante. 

Membros da asociación "Sendeiriña" de Negreira axudáronnos a organizar a 

mostra, clasificando e identificando os exemplares. 

Os nenos e nenas 
fixeron visitas guia-

das á exposición, 
unha profesora do 

centro, aficionada 
aos fungos e cogo-

melos, fixo de guía 
nas visitas, expli-

cando aos nenos e 

nenas as cuestións 
máis relevantes so-

bre este tema. O 
alumnado tamén pui-

do  participar no concurso "O cogomelo misterioso". Cada un dos días que du-
rou a exposición expúxose un fungo nunha caixiña transparente que os alum-

nos, que voluntariamente participaron, debían identificar. Entre os acertantes 
sorteouse uns  pequenos agasallos que consistiron en guías de cogomelos. 

Na mostra houbo un espazo para bibliografía onde expuxemos os materias so-

bre este tema existentes na biblioteca ou outros que foron emprestados polo 

profesorado. 

Este proxecto desenvolveuse en colaboración co IES de Brión, alumnos de 
secundaria , acompañados pola súa 

profesora de ciencias naturais, 
visitaron a nosa exposición. 
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Recurso Lim sobre Setas e Cogomelos 

Elaborouse un recurso Ardora 

sobre este tema, comeza cunha 
presentación de información para 

pasar a actividades relacionadas 
que deben ser resoltas polo 

alumnado. Este recurso colgouse 
na intranet para que poida ser 

empregado por todo o cole. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual/file.php/28/ARDORA_COGOMELOS/APUB

LICACIONS2/PAQ333/PAQ333.htm 

 

(Anexo 7  Recurso Ardora “Setas e cogomelos”) 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual/file.php/28/ARDORA_COGOMELOS/APUBLICACIONS2/PAQ333/PAQ333.htm
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual/file.php/28/ARDORA_COGOMELOS/APUBLICACIONS2/PAQ333/PAQ333.htm
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Mostra bibliográfica “Fungos e Cogomelos” 

Seleccionáronse os materiais que tiñamos na biblioteca sobre este tema e 

xunto a outros de nova adquisición ou empréstitos de profesores, montamos 
unha pequena exposición anexa á mostra de cogomelos na entrada do centro. 

 

A prehistoria: proxecto interdisciplinar 
de investigación 

Charla ao profesorado sobre a 
Prehistoria 

Para comezar este proxecto pensamos 

que sería esencial actualizar e activar 
os coñecementos do profesorado sobre 

este tema. Puxémonos en contacto con 
Josefa Rey, profesora de historia da 

universidade de Santiago e o día 20 de 
febreiro veu ao noso centro e deunos 

unha charla. A asistencia do 
profesorado foi completa e durante esta 

sesión de formación ademais de darnos 
información teórica sobre a prehistoria 

en Galicia fíxonos moitas suxestións 
sobre como abordar nas aulas a 

investigación sobre este tema. Tamén 

foi moi interesante as explicacións que 
nos deu sobre os obradoiros prácticos 

que ela realizaba co seu alumnado: teares, 
construción de adornos e xoias, fabricación de pinturas con pigmentos... 

Decoración Biblioteca 

Para ambientar o proxecto construímos un dolmen de cartón, tamén colocamos 
algúns dos debuxos máis comúns nos petroglifos e animais desa época. Na 

entrada da biblioteca fixemos un mural de arte rupestre que xunto a un home 
de Cromagnon da a benvida á nosa biblioteca. 
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Exposición fondos 

Recopilamos todo o material bibliográfico, gráfico e de proxección co que 

contabamos na biblioteca. Adquirimos novos materiais sobre este tema e con 
todo isto preparamos unha exposición ao lado do dolmen. 
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Novas prehistóricas 

Na semana da prensa estreamos esta nova sección colocada no taboleiro da 

biblioteca que temos na entrada do cole. Imos seleccionando as novas que 
sobre a prehistoria van aparecendo na prensa e as vamos colocando nesta 

sección. Os profes que quixeron puideron levalas á aula para traballalas co seu 
alumnado. 

 

Entroido 

Acordouse que o Entroido deste ano xirara en torno a este proxecto que iamos 

a desenvolver no cole. Cada nivel escolleu un tema, algún dos disfraces 

elixidos foron: petroglifos, druídas, dinosauros, celtas, Asterix e Obelix, 
cavernícolas... 
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Liña de tempo e visitas 

No corredor da planta baixa  montamos unha liña de tempo sobre a formación 
da terra, dende O big-band ata a actualidade. Pódense ver as distintas eras e 

etapas e puxemos imaxes e carteis con información. Pretendiamos que os 
nenos coñeceran as principais características das diferentes eras xeolóxicas en 

canto a zooloxía, botánica e xeoloxía. Esta secuencia temporal ten unha 
medidas proporcionais ás reais para intentar que os nenos tiveran unha idea 

máis aproximada acerca da súa duración. 

Alumnos de cuarto de primaria fixeron de guías para o resto de compañeiros 
do centro. Cada grupo de alumnos tivo unha sesión asignada para a realización 

desta visita guiada. Ao rematar a visita se lles propuxo aos rapaces a 
realización dunha “Xincana sobre a evolución da terra”. En cada clase se 

fixeron grupos de 3/4 alumnos e se lles deu a cada grupo unha serie de 
preguntas que deberían contestar buscando a solución na información que 

aparece na exposición. Noutra sesión co seu titor ou titora baixarían a 
exposición para facer esta tarefa.O equipo ganador de cada ciclo recibiría un 

pequeno agasallo. 

(Anexo 8:  vídeo e anexo 12: Xincana) 

 

Cave Art 

A sección bilingüe, que se está  

desenvolver no cole, tamén quixo 
participar deste proxecto. 

Traballaron sobre o arte e 
construíron a réplica dunha cova 

decorada con pinturas rupestres: 
mans, cazadores, mamuts, 

cervos... son algúns dos 
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elementos que os nenos escolleron nas súas pinturas. 

 

Obradoiro Arte Rupestre 

Dentro do proxecto de investigación que estamos a desenvolver no centro este 
curso sobre A PREHISTORIA, os nenos e nenas de infantil participaron nun 

obradoiro de Arte Rupestre. Raquel e Ana, trasladaron aos rapaces a esta 
época cunha dramatización onde se lles explicou a orixe destas manifestacións 

artísticas e o obxectivo que para aqueles homes e mulleres tiña realizalas. 

Logo os nenos e nenas aprenderon a facer pinturas mesturando elementos 
naturais (carbón, lama, froitos, follas, ...). O máis divertido foi empregar estas 

pinturas naturais na decoración das pedras do patio dos maiores. (anexo 9 vídeo) 
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Lim prehistoria 

Un compañeiro da equipa da biblioteca elaborou un recurso Ardora sobre a 
prehistoria que foi aloxado na 

nosa intranet e a páxina web do 
cole. Este recurso presenta a 

información de xeito atractivo   e 
propón actividades lúdicas en 

torno a el. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual/file.php/28/prehistoria/index.htm 

 (anexo 11) 

Visita Campolameiro 

Os alumnos do terceiro 
ciclo fixeron unha visita ao 

parque arqueolóxico de 
Campo Lameiro. Foi unha 

xornada intensa coa visita 
ao museo e centro de 

interpretación  
arqueolóxico, pequeno 

roteiro pola extensión do 
parque para contemplar os 

petroglifos e un poboado 

prehístorico e a realización 
dun taller de pan, moendo 

con muíños de pedra, 
amasando e cocendo sobre 

lume. Foi unha actividade 
moi interesante na que os 

nenos e nenas puideron 
contemplar na realidade moitas das aprendizaxes realizadas na escola. 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdepedrouzos/aulavirtual/file.php/28/prehistoria/index.htm


 Ceip Pedrouzos BRIÓN

 

MEMORIA ACTIVIDADES                                  Unha biblioteca con moito corazón     
-32- 

Anxo Moure 

Este singular persoeiro visitounos o día 1 de xuño e fixo as ledicias dos cativos. 
Con el viaxamos a distintos momentos da nosa historia e elementos do noso 

patrimonio desde os dolmens ata os castros, pasando por un petroglifo. 
Adornou a realidade das súas historias con elementos máxicos e fantásticos 

facendo participar aos rapaces en todo momento. No recreo debuxou sobre as 
rochas do patio petroglifos que comezou a tallar e que continuaremos nós.  

Anxo ,nos seus espectáculos, sempre intenta fomentar nos rapaces actitudes 

de coidado do medio ambiente e de respecto cara as riquezas culturais do noso 

país. 

 

Camisetas con petroglifos  

Estamos preparando no mes de xuño camisetas  para todos os nenos e nenas 

do centro que eles mesmos pintaran cun deseño “prehistórico”. Con pinturas 
de tea farán debuxos similares aos símbolos que aparecen nos petroglifos. O 

último día de clase, no festival de fin de curso, os nenos vestirán estas 
orixinais camisetas. 

 

3.I.-DIFUSIÓN DE NOVOS MATERIAIS 

Ao longo do curso houbo dúas exposicións dos fondos adquiridos para a 

biblioteca, se lle mandou información aos profesores e se lles invitou a baixar 
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cos seus alumnos a coñecelos. 

Unha vez rematadas as exposicións algúns destes materiais colocáronse no 

expositor de “novidades” á entrada da biblioteca. 

Intentamos seleccionar materiais de calidade e atractivos que respondan aos 

intereses e gustos do noso alumnado. 

Hai enlace no portal da intranet ao opac de meiga para que dende calquera 

ordenador do centro puidérase acceder facilmente ao noso catálogo e poder 
consultar os fondos e o seu estado de empréstito. 

 

 

 

  

3.j.-ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Na elección dos novos fondos, seguimos tendo como criterio de selección que 

responderán ás necesidades do noso alumnado. Intentamos que “todos” 
estiveran representados dalgún xeito e que os fondos materiais foran variados 

e suficientes para dar resposta ás diferenzas individuais entre os nosos 
chavales. Decatámonos da falta de materiais que tratarán o tema da 

discapacidade, da emigración ou de outros tipos de familias (divorcios, parellas 
homosexuais, familia monoparental..). 

Buscamos contos, relatos ou historias nos que os protagonistas foran persoas 
con algún tipo de discapacidade ou onde se plantexaran relacións familiares 

diferentes ás tradicionais. As editoriais non prestan moita atención a estes 
temas e a oferta é escasa; ainda así atopamos algúns títulos que adquirimos e 

pasaron a formar parte da nosa colección. 

Dende o departamento de Orientación montouse unha pequena obra de teatro 
centrada no tema que se está a traballar a nivel de centro como proxecto de 

investigación: A prehistoria 
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Os alumnos de primaria que reciben apoio, tanto de AL ou de PT, foron os 
actores nesta obra que representamos ante o alumnado do primeiro e segundo 

ciclo. Intentamos darlles protagonismo e aumentar a súa autoestima , véndose 
capaces de actuar diante dos seus compañeiros. 

 
 

4.-IMPLICACIÓN CENTRO E COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

A acollida recibida por parte da comunidade educativa, familias, concello, 
profesorado e alumnado ante este proxecto pode valorarse de xeito moi 

positivo. Dende o principio contamos co apoio das familias, a través de 
iniciativas individuais, a Anpa do colexio ou a través dos representantes no 

Consello Escolar. Foi  gratificante e estimulante saber que as familias valoraban 
o noso esforzo por dinamizar ese servizo e contar coa súa colaboración. 

A equipa da biblioteca estivo constituída por nove mestres do cole, case un 
tercio do claustro, o que reflexa a gran repercusión que tivo entre os docentes 

do centro. Dentro deste grupo houbo representantes dos diferentes ciclos, do 

departamento de orientación, da equipa directiva e tamén formaron parte os 
coordinadores da Equipa de dinamización lingüística e do equipo TICs. 

Ademais puidemos contar coa axuda e a boa disposición do resto do claustro 
cara ás actividades e propostas lanzadas dende a biblioteca. 

A resposta do alumnado foi moi boa, tanto na colaboración directa a través dos 
voluntario que repartidos en grupos de dez por trimestre, axudaron nas tarefas 

propias deste espazo educativo, como na participación nas actividades 
propostas, incluso incorporando na nosa programación  suxestións dos propios 

alumnos e alumnas. 
 

5.-INTEGRACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA NOS 
PROCESOS DE ENSINO-APRENDIZAXE 

A biblioteca ten un papel fundamental na facilitación de recursos que sirvan 

aos procesos de ensino-aprendizaxe. 

No noso centro estase a crear esta dinámica de traballo e vai aumentando o 
seu uso como centro de recursos para buscar, ampliar e adquirir coñecemento, 

convertendo a información en “saber”. Intentamos ter unha boa colección de 
materiais informativos e documentais que dean resposta aos contidos propios 

do currículum de infantil e primaria e atender aos temas das diferentes áreas. 
Tentamos dar a coñecer estes materiais entre o alumnado e o profesorado para 

que poidan ser empregados con fins educativos e de aprendizaxe. 
Destacar os recursos dixitais que se facilitaron dende a intranet do centro 

especialmente os recursos Ardora, Lim e as Web-quest que constitúen unha 
nova maneira de aprender baseada na formación documental, na busca de 
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información e na análise crítica que nos permita seleccionar o fundamental e 
relevante. 

 

6.-ACTIVIDADES FORMATIVAS DO PROFESORADO 

Cursos realizados pola encargada da biblioteca ao longo deste curso: 
 

Encontros centros do Plambe 20 de abril do 2012 
 
Curso Platega: As redes sociais na educación. Edición 2012 

 

7.-PRODUCIÓN DE MATERIAIS 

Os materiais elaborados que podemos enviar dixitalmente aparecen no listado 
seguinte e recóllense como anexos no cd-rom enviado xunto á presente 

memoría. 
 

Anexo 1.Normas da biblioteca no RRI 
Anexo 2. Recurso Lim formacion de usuarios 

Anexo 3. Guía Lectura  
Anexo 4. Proxecto lector  

Anexo 5. Vídeo unha árbore de libros 

Anexo 6. Decálogo de boas prácticas educativas 

Anexo 7. Recurso Ardora “Setas e cogomelos”  

Anexo 8. Vídeo Liña de tempo  
Anexo 9. Vídeo Obradoiro Arte Rupestre 

Anexo 10. Liñas prioritarias de actuación  

Anexo 11. Recurso Ardora sobre a Prehistoria 

Anexo 12. Xincana liña de tempo 

 

Outros materiais elaborados son: 

Libro sobre os medos 

Libro colaborativo “Os gardiáns do bosque” 

Murais 

 

8.-AVALIACIÓN DO PROXECTO 

Imos analizar o grado de cumprimento dos obxectivos  propostos no noso 
proxecto  desenvolvido no curso 2011/12. Estes obxectivos foron organizados 

http://www.edu.xunta.es/platega/course/view.php?id=540
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en varios apartados: 

 

 

1.-Organización e Xestión técnica  

Na renovación dos fondos, intentouse responder aos gustos, intereses e 
inquietudes de todos os sectores da nosa comunidade, deuse prioridade ao 

alumnado e quédanos pendente aumentar os fondos adicados ao profesorado e 
familias. Tamén precisamos ter unha oferta máis variada de material 

audiovisual. 

Favorecemos a compra de materiais informativos e temáticos, debido ao déficit 

nos nosos fondos deste tipo de recursos. Aínda non contamos cos volumes 
suficientes pero seguiremos con este criterio nos próximos cursos, intentando 

crear unha biblioteca que de resposta ás necesidades curriculares dun centro 
educativo. 

Finalizamos coa catalogación dos fondos que comezamos hai dous anos. 

Comezamos tamén co rexistro dos materiais das bibliotecas de aula pero 
deberemos continuar  o próximo curso. As tarefas de rexistro e catalogación, 

tarefas administrativas,  esixiron moito tempo e traballo dos membros da 
equipa da biblioteca, agardamos que no novo curso poidamos adicar estas 

forzas a tarefas máis  educativas de cara á formación de usuarios ou de 

animación á lectura. 

Tamén no próximo curso quédanos pendente facer o inventario de todo o 
material (mobiliario e equipos) e rexistralo en Xade. 

 

2.-Dinamización e promoción dos recursos e a súa integración no tratamento do currículo e no 
desenvolvemento das competencias básicas del alumnado 

Coidamos que contribuímos a que a biblioteca aumentara en protagonismo e 
relevancia na vida do centro. Xeneráronse moitas dinámicas dende este servizo 

e converteuse nun elemento de referencia para a maioría do alumnado e 

profesorado. Este proceso ten que plantexarse a longo tempo e é preciso que 
nos vindeiros anos se consolide como eixe central das actividades do centro. 

Converter a biblioteca nun centro de recursos para a adquisición de 

aprendizaxe esixe crear dinámicas de busca, discusión e reflexión. Temos que 
seguir a traballar nesta dirección e amosar aos docentes as posibilidades reais 

de aprendizaxe que ofrece este servizo para que as empreguen cos seus 
alumnos. Ao aumentar os materiais temáticos e informativos propiciouse que o 

profesorado e o alumnado comezarán a empregalos como base, nalgunhas 
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ocasións e noutras como complemento ás actividades curriculares de aula. 

Quixemos facer unha "biblioteca integradora" un espazo de todos e para 
todos é preciso atender nos fondos e na distribución os seus gustos e 

necesidades e especialmente daqueles alumnos  que precisan unha atención 
educativa individual, derivada das necesidades educativas. 

O próximo curso integrarase no noso centro un alumno de catro anos con 

parálises cerebral que ten moitas dificultades de mobilidade polo que 
deberemos adaptar a biblioteca para que este neno poida acceder 

comodamente na súa cadeira de rodas, así como de materiais bibliográficos 
apropiados para el. 

3.-Formación de usuarios  e educación documental  

En canto á educación documental do noso alumnado fíxose algunha actividade 

pero non foi suficiente para conseguir lectores autónomos e competentes na 
busca de información coas estratexias suficientes para a transformación da 

información en coñecemento. Continuaremos traballando neste senso. 

 

4.-Promoción do libro e da lectura 

A equipa da biblioteca elaborou o Plan Lector, reflexionando sobre a situación 
actual e facendo propostas que fomenten as competencias relacionadas coa 

lectura entre o noso alumnado. Completouse un primeiro borrador que foi 
levado a claustro e tras o seu debate, concreción e modificación de algunhas 

aspectos aprobado para ser posto en práctica a comezos do próximo curso. 
Houbo unha oferta ampla de actividades que tiveron como obxectivo promover 

a consolidación do hábito lector e o pracer na literatura, algunhas destas 
estaban programadas dende un principio e outras foron xurdindo sobre a 

marcha e levadas a cabo ao considerar que eran interesantes para o noso 

alumnado, outras foron propostas por outras entidades, IES, dinamización 
lingüística, Concello, Consellería... 

Un aspecto moi positivo e que axudou na consecución dos obxectivos que nos 

plantexamos foi a coordinación entre os diferentes ciclos e  equipas: 
normalización, extraescolares, Tics e Orientación que foi total. As diferentes 

iniciativas foron apoiadas por todos estes grupos. Dende a biblioteca tamén 
apoiamos os proxectos provenientes deles. Entendemos que esta e a única 

maneira para conseguir que exista un proxecto eficaz e coherente de centro. 
Tamén sinalar o apoio e a confianza posta en nós dende o equipo directivo que 

facilitou e promoveu o noso traballo. 

Un aspecto a mellorar de cara ao próximo curso son as relacións con outras 

entidades  como outras  bibliotecas escolares e municipal, ANPA... A nosa 
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intención será abrir unha vía de traballo e colaboración  con eles máis real e 
efectiva. 

 

 

9.-PREVISIÓNS DO FUTURO 

Pretendemos continuar nesta liña de traballo nos próximos cursos. 
Volveremos a presentarnos á nova convocatoria do Plambe e agardamos volver 

a ser seleccionados para continuar neste proxecto. Grazas a experiencia destes  
dous últimos cursos faremos unha proposta de actuacións máis axustada á 

nosa realidade e posibilidades, facendo maior fincapé naqueles aspectos que 
quedaron máis descolgados ou que vimos deberiamos mellorar para acadar os 

fins propios deste servizo educativo. (Anexo 10 Liñas prioritarias de actuación) 

Coidamos que a Biblioteca non pode ser plantexada a curto/medio prazo, é un 
espazo que require consolizarse, facerse un lugar na dinámica dos centros e ir 

pouco a pouco aumentando o seu alcance, ata facerse indispensable nos 
procesos educativos. Os que formamos parte desta equipa tamén precisamos 

adquirir experiencia e dinámicas de traballo máis efectivas e acertadas. 
Continuando por este camiño iremos facendo da nosa biblioteca un lugar 

central da vida do centro tanto en aspectos de aprendizaxe académico, 
convivencia, dinamización e formación documental. 

 
 

 
 
 Director do CEIP Pedrouzos 

 

 
 

Asinado: …....................... 
 

 

 
Brión a 5 de xuño de 2012 

 
 
 


