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ANEXO VIII 

CONTINUACIÓN 



PROXECTO: “VALORES ARREDOR DOS AUTORES (continuación)” 

 

1. XUSTIFICACIÓN 

 

No presente curso o grupo da Biblioteca, xunto coa Comunidade Educativa, iniciou o proxecto 

seguindo as liñas previstas: O RESPECTO AOS AVÓS, por medio do conto “Carapuchiña 

Vermella”. Leváronse a cabo variadas actividades que deron moito xogo, polo que este 

obxectivo alongouse  durante todo o curso, e ante isto quedaron pendentes os valores de A 

AMIZADE E A XENEROSIDADE. 

Xurdiu, ademais, o poder participar nun proxecto conxunto coas Bibliotecas escolares de toda a 

comarca, relacionado cos clubs de lectura que hai nos campamentos saharauís de Smara. 

Chamouse: “Coñecernos para querernos”.  Todos os centros fixaron a súa liña de actuación e 

nós pensamos que o que íamos facer na nosa biblioteca era moi válido. Por iso o respecto aos 

avós involucrounos todo o curso O alumnado descubriu que os avós non tan só os coidan e os 

queren, senón que lles poden transmitir moitas das súas vivencias e coñecementos. Aprenderon 

a velos con outros ollos, a reflexionar sobre as súas vidas, os cambios que sufriu a sociedade, as 

présas con que nos movemos…. E gozaron compartindo contos, poemas, aprendendo os xogos 

da súa infancia, etc. 

Para continuar activando a dinámica da Biblioteca e tendo en conta a relevante importancia dos 

valores devanditos, decidiuse que a liña prioritaria de actuación sexa traballar estes valores, 

porque os contos están aí para facernos vibrar coas súas historias. Da man dos contos, o 

alumnado ten a oportunidade de reflexionar e actuar en sintonía coa súa madurez e realidade; ao 

mesmo tempo que lle dan seguridade. Hai unha linguaxe próxima que lle acerca ao mundo da 

fantasía e lle axuda a crear e desenvolver a súa propia imaxinación. Unha linguaxe coa que 

gusta de aprender, compartir experiencias e pode axudar a modificar condutas. 

Por outra banda o profesorado ve positivo  e necesario seguir traballando cos contos, pois foron 

útiles para o análise de feitos reais, modificar actitudes, comparar calidades e capacidades, 

fomentar a empatía… Pero, sobre todo, traballar e cooperar en equipo. 

Nesta liña de actuación para o vindeiro curso presentaremos o VALOR de: A AMIZADE  E A 

XENEROSIDADE  moi próximos a eles e á súa realidade, sen deixar de afondar e consolidar os 

valores do esforzo, o respecto ás diferenzas e a responsabilidade; fundamentais para o seu 

crecemento integral e o amor e respecto aos seus maiores. 



Para comezar a mergullarnos no sentimento de a amizade e a xenerosidade, pensamos no 

motivador manancial próximo e querido por todos nós e o noso alumnado: O ESCRITOR 

ANTÓN CORTIZAS. El representa verdadeiramente este valor: amigo de todos os nenos e 

nenas, amigo e amante dos libros e das bibliotecas, cheo de xenerosidade, sempre disposto  a 

compartir o seu tempo e a súa sabedoría con todos nós. De aí, a nosa pretensión de que, esta 

biblioteca, leve o nome dun autor ferrolán tan coñecido e querido por todos. 

 

2. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

 Terá a finalidade de dar a coñecer os recursos relacionados co proxecto mediante: 

 acto de apertura da BIB, asignándolle o nome do escritor ferrolán Antón Cortizas. 

 elaboración de trípticos e paneis. 

 selección de contos con calidade temática e estética. 

 exposición do material elaborado. 

 préstamos 

 proxeccións e audicións 

 encontro con Antón Cortizas e outros autores. 

 Deseño dun maracapáxinas que inclúa as normas do bo uso da BIB. 

O traballo dos valores deberá entenderse como algo fundamental e universal presente en 

todos os ámbitos do currículo ao mesmo tempo que contribúe ao desenvolvemento das 

competencias básicas. 

 PARA O VINDEIRO CURSO PRETÉNDESE (igual que en anos anteriores) 

- Organización do horario da biblioteca. 

- Adquisición de fondos principalmente en soporte audiovisual e informático, algúns relativos 

ao novo proxecto; catalogación dos mesmos. 

-  Planificación e xestión das actividades cara ao novo proxecto. 

- Selección e adquisición de fondos documentais relacionados co novo proxecto e 

catalogación. 



- Ampliar a adquisición de soportes para as linguas estranxeiras (inglés e francés) 

- Continuar co decorado das portas da biblioteca.  

- Elaboración de guías de lecturas 

- Elaboración de prismas de lectura. 

- Continuación no proxecto “Conocerrnos para querernos” dos campamentos saharauís, na 

mesmas liña de compartir valores. 

 

3. FORMACIÓN DE USUARIOS 

No que respecta ao manexo dos fondos documentais da biblioteca, o alumnado está bastante ben 

preparado. Cada ano debemos formar aos alumnos de nova inscrición, ao alumnado de 3º de 

Primaria que comezan a ir sos á biblioteca e os axudantes dos empréstitos que soen ser de 6º 

curso.  

- Entregaranse varios trípticos, segundo a idade, de guía de usuarios que se repartirá a 

cada alumno/a, para levar á casa. Estas guías estarán expostas na biblioteca en formato 

DIN A-3. 

- Formarase ao alumnado na busca e selección da información en diferentes soportes: 

ordenador, mapas, enciclopedias, vídeos documentais ... 

- Continuarase coa formación en centro para ensinar o uso do programa Meiga a todo o 

profesorado. 

 

4. FOMENTO DA LECTURA E O PROXECTO LECTOR 

Levaranse a cabo todas aquelas actividades relacionadas co fomento da lectura e que están 

recollidas no texto do proxecto lector. 

- Maleta viaxeira con libros da temática do novo proxecto e outras con libros cheos de  

ilustracións motivadoras de autores actuais. 

- Mochila viaxeira, continuarase coa ampliación de tempo de permanencia na casa que 

resultou moi positivo. 

- Utilización de prismas como soportes para fomentar a lectura nas aulas. 



-  Hora de ler como impulsora do desenvolvemento da lectura e da mellora das 

competencias. 

- Apadriñamento de libros: Os maiores len aos máis pequenos, no tempo de ler. 

- Lectura na rede:seguir mantendo as liñas de actuación deste curso,  ( lecturas on-line) 

- Encontros con escritores e ilustradores. Unha das actividades con máis aceptación, xa 

que o alumnado goza coas experiencias que contan os autores, as imaxes que xorden da 

man dos ilustradores… 

- Presentación por parte do equipo da BIB, das novidades que cheguen ao Centro. 

- Maior uso da BIB por parte das titorías, nas horas asignadas a cada aula, incluso no 

Plan lector. 

DINAMIZACIÓN 

1º Trim. 

Valor a traballar: CULTIVANDO A AMIZADE CON ANTÓN CORTIZAS 

- Apertura da biblioteca coa presenza do autor, co fin de inaugurala coa asignación do seu 

nome. 

- Lecturas de obras do autor apropiadas as diferentes idades. 

- Traballo na aula:  desenvolvemento da escrita: creación de contos e poemas seguindo a 

liña do lido. Ilustracións das historias. 

- Implicación das familias: Olimpíada cultural, por niveis, dos libros lidos de Antón C.  

2º Trim. 

e 

3º Trim 

“A AMIZADE E A XENEROSIDADE” 

- Conto escollido: “O soldadiño de chumbo”   Escolleuse este conto neste trimestre para 

compartir co departamento de convivencia o Día da Paz. 

- Ampliación de lecturas: Lerase o conto “O príncipe feliz” e “Un amigo” 

- Traballo na aula: O xogo do amigo invisible; traballo de reflexión: para min un amigo 

é… 

- Traballo manual: crear con diferentes técnicas un soldadiño de chumbo. 

- Implicación das familias:  Agasallamos polo Día da Poesía cun poema a un amigo. 



5. OUTRAS ACTUACIÓNS 

A biblioteca é o verdadeiro centro de recursos de toda a Comunidade Educativa como 

medio facilitador de todo o material necesario para o desenvolvemento da función docente. 

Este proxecto é un proxecto interdisciplinar, integrador, que abrangue todas as áreas do 

currículum.  

Introducirase dentro do  itinerario lector programado algún libro de Antón Cortizas e 

dos autores que nos visiten.  

Seguiranse a elaborar guías de lectura cara aos períodos vacacionais ou en datas 

concretas dalgunha celebración. 

 

6. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Seguindo as liñas de cursos anteriores intentaremos establecer e impulsar mecanismos 

de avaliación útiles, a partir dun traballo sistemático de recollida de accións de Biblioteca. Para 

ser operativos partiremos dun estudio diagnóstico tanto a nivel cuantitativo como cualitativo de: 

- Libros 

- Espazos 

- Equipamento 

- Usos e valoracións 

- Persoas ( profesorado, alumnado, implicación familiar) 

- Tempos para a reflexión 

Para esteo eficiente do curriculum estaremos atentos a: 

Indicadores 

- Variedade de estratexias para a difusión, comunicación e sinalización. 

- Diversidade dos destinatarios. 

- Actualización das informacións. 

Niveis de logro 

- Estratexias que abranguen a difusión, a comunicación e a sinalización. 

- Estratexias dirixidas ao alumnado, ao profesorado e ás familias. 

A actualización das novidades que afecten á difusión, comunicación da biblioteca. 



7. GRUPO DA BIBLIOTECA 

- Para o vindeiro curso a coordinadora seguirá a ser Mª Isabel Cajide Pedreira e o grupo 

quedaría, en principio, segundo a seguinte táboa. 

 

Nome e Apelidos Situación Administrativa Etapa / Ciclo 

Mª Isabel Cajide Pedreira P. Definitivo 3ºciclo E.Primaria/  

Dalia Abella Pérez P. Definitivo 1º Ciclo E.Primaria 

Fernando García Fernández P. Definitivo 1º Ciclo E.Primaria/ 

Mª José Rivas García P. Definitivo 2º Ciclo E. Primaria 

Mª Dolores López Espiñeira P. Definitivo 2º Ciclo E.Primaria/  

Margarita Martínez Bouza P. Definitivo Educación Infantil 

Ana Valle Puente P. Definitivo Educación Infantil 

 

 

  



 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

 

Adxunto remito a solicitude para o Plan de Mellora de Bibliotecas 

Escolares (proxecto), segundo se publica na orde  de 26 de abril de 

2012 (DOG 7-5-2012), que foi aprobado polo Claustro e Consello Escolar na 

sesión celebrada o 5 de xuño de 2012  

 

 

 Ferrol, 6 de xuño de 2012 

 

 

 

     O director 

 

 

 

 

 

 

   Asdo.: J. Luís Docampo Amoedo 

 

Consellería de Educación. San Caetano s/n. 15781 Santiago 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120507/AnuncioG0164-300412-0003_gl.html

