
CEIP DA POBRA DO BROLLÓN  LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 2020-21 

 

1 

 

LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN NA BIBLIOTECA 

ESCOLAR PARA O CURSO 2020/21 

 

1.- En relación coa organización e xestión; a configuración da 

biblioteca como «laboratorio creativo de aprendizaxes». 
Será prioritario seguir a camiñar para convertir a biblioteca no centro creativo das 

aprendizaxes en constante actualización, protagonizando a vida do centro e habilitando 

espazos que favorecen oportunidades de encontros para indagar, pensar, deseñar, debatir 

e desenvolver proxectos. 

Este curso estaba previsto facer o traslado da biblioteca actual para o seu novo 

espazo na planta baixa. Non foi posible debido ás deficiencias que presentaba.  A reparación 

rematouse en marzo. No mes de xuño estase rematando  a peceira do laboratorio de radio 

na biblio que queodu paralizado no confinamento. Temos previsto facer o traslado no mes 

de xullo e deixar a biblioteca preparada para  poder celebrar a inauguración que se merece a 

comezos do novo curso. 

A biblioteca  seguirá organizada en recunchos, que  quedarán maís definidos e con máis 

amplitude. Recuncho de lectura e información: primeiros lectores, lectores autónomos e 

lectores expertos, o recuncho da información e o recuncho da xestión, recuncho do xogo, 

lectura informal, o conto. Manteremos os reunchos temáticos dos proxectos de traballo e 

temática das bibliotecas, o recuncho das  creacións,  dos escritores, e crearemos nun espazo 

na entrada do colexio o recuncho das familias…Haberá que habilitar caixas e espazos para 

os materiais que entrarán en cuarentena ben polo uso e precaución ben os de préstamo,  

que deberá seguir funcionando a fin de que todas as familias conten co servizo da 

biblioteca. 

Outros recunchos de gran protagonismo na bilioteca que detallamos na alfabetización 

múltiple son  o espazo fedelleriro e o laboratorio de radio. 

Existe unha serie de actividades que se están a sistematizar na biblioteca que  a convirten 

nese espazo de encontro coas aprendizaxes e coa convivencia mantendo no futuro o 

distanciamento social requerido, medidas de hixiene e mascarilla. 

1.-A biblioteca é a protagonista dos proxectos creando recunchos informativos relacionados 

cos proxectos a desenvolver. Proporcionará recursos e materiais  en diversos soportes 

documentais e virtuais. 

2.-Conmemoracións: A biblio é a protagonista proporcionando libros acordes coas temáticas 

para que sexan eles os protagonistas das conmemoracións. 

3.-Lugar de creación: Desenvolvemos os obradoiros de creatividade, seguiremos a crear 

contos, poesías, debuxos, redaccións… 

4.-Lugar de investigación: biografias das mulleres pioneiras, traballos doutras materias, CC. 

Natureza, galego, CC. Sociais… 
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5.-Lugar de encontros: contan as familias, encontros con escritores, contacontos dos 

biblioaxudantes ou divulgación doutras información… Exposicións dos traballos realizados 

polo alumnado de todo o centro.. 

6.-Creamos e divulgamos a través da radio escolar. 

7.-Lugar de experimentos: Semana da ciencia. Despois de preparar os cxperiemntos cada 

curso amosa e explica os seus experimentos na biblioteca. 

8.- Lugar de xogo e disfrute. Existen distintos xogos no recuncho, así como o espazo 

fedelleiro…. 

A COLECCIÓN 

O equipo de biblioteca elaborará, como cada curso, un plan de adquisición tende en conta 

presuposto e necesidades dos niveis, proxectos a desenvolver durante o curso e temática 

das bibliotecas escoalres. Seguiremos na procura da colección equilibrada  segundo as 

directrices internacionais, a dun 60 % de materiais de carácter informativo e un 40 % de 

materiais de ficción, incluídos todos os soportes. Priorizaremos a compra de recursos 

dixitais a fin de contar con oferta de préstamo para o alumnado que puidese precisar dada 

a situación na que nos vimos inmersos e ante a posibilidade de volvela vivir. De todos os 

xeitos estes recursos sempre se usarán para desenvolver tarefas na casa, como préstamo, 

co alumnado que non dispón delas aínda que a educación sexa presencial. 

Todos os recursos documentais do centro excepto os de NEAE e de Orientación se atopan na 

biblioteca evitando a dispersión. Dende a biblioteca fanse préstamos para abastecer as aulas 

para as horas de ler ou materiais de consulta que forman as bibliotecas de aula. 

Cara o vindeiro curso faise necesario un protocolo de uso da biblioteca que nos permita 

seguir usándoa dentro da nova normalidade. Detallarase  para cada sección ou ferramenta 

un protocolo acorde coas instruccións das recomendacións sanitarias a fin de facilitar no 

maior grado posible o uso da biblioteca. Difundirase a través de carteis e pictogrmas e 

vídeos titoriais.  

E moi importante concienciar aos usuarios da biblioteca que se usamos produtos de 

limpeza cos libros estráganse; polo tanto para coidalos, e para facilitar  o seu uso, evitando 

cuarentenas, debemos chegar a eles en boas condicións de hixiene. 

1.-Colocar frechas de entrada e saída tipo circuito. 

2.- Haberá un xel desinfectante na entrada para usalo obrigatoriamente antes de entrar na 

biblioteca así como usar mascarilla. 

3. Manter o distanciamento marcado. 

3.-Non tocar os libros nos andéis. Mirar os libros e seleccionar. Esperar a que mos entrega o 

profesor ou o responsable. 

4.- O alumnado  tamén poderá escoller previamente o título que desexa levar a través do 

Catálogo de opac meiga.    

4.-Habilitar un espazo, con caixas recicladas para colocar os libros que se usaron e deberán 

permanecer en cuarentena. 

5.- Habilitar un espazo para os  préstamos que deberán esperar en caixas en cuarentena. 
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6.-Colocar carteis e pictogramas que nos axuden a manter moi presentes as normas da 

biblioteca. 

7.-Usar mais mochilas viaxeiras de forma que as poidan usar e intercambiar despois de pasar 

as cuarentenas das mochilas. Habilitar un espazo para as mochilas en cuarentena. 

8.- Non podo compartir os libros que leo ou consulto con ninguén. 

Outra prioridade é a catalogación Esta tarefa realiza o Equipo de biblioteca que temos as 

responsabilidades distribuídas: Catalogación en Meiga, colocar os texuelos e colocar os 

fondos unha vez catalogados nos estantes. Pretendemos axilizar xestión íntegra da 

biblioteca a través de meiga para  contar con todos os recursos catalogados de xeito que 

os usuarios da biblioteca poidan consultar a través de Opac Meiga os recursos existentes, e 

xestionar se é necesario o servizo de préstamo dende a páxina web do centro creando un 

enlace ao proxecto Meiga. 

 Manter o equipo de Biblioaxudantes composto por alumn@s de 5º e 6º. Seguiremos 

abrindo a biblioteca dous días por semana nos recreos con  turnos de dous alumn@s 

responsables. Esta actividade precisará de formación en canto ao protocolo da biblioteca 

derivado da nova situación. 

O servizo de préstamo. Será unha prioridade mantelo para contribuír a que a a biblioteca 

chegue ás familias e palie as desigualdades tanto socioeconómicas como de inclusión. 

Buscaranse alternativas para que a biblioteca funcione dende a distancia se o requerira a 

situación formando ao alumnado e profesorado na xestión de Meiga. De manter o ensino 

presencial nos préstamos os materiais da biblioteca entrarán en cuarentena. Canalizaranse 

as necesidades de ferramentas como portátiles, tablets, ibooks… 

 

2.- Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca. A 

integración no currículo e a súa contribución a alfabetización 

múltiple o desenvolvemento das competencias clave. 
A biblioteca  escolar, activa e renovada, ofrece oportunidades excelentes para que alumnado 

e profesorado poidan avanzar nos seus obxectivos e ampliar a calidade dos procesos de 

aprendizaxe  no que están inmersos. Proporciona un apoio imprescindible para as distintas 

materias curriculares tanto no uso de ferramentas como de materiais de consulta, como de 

espazo acolledor para abordar as aprendizaxes; así como  no desenvolvemento dos  

proxectos do centro, contribuinso ao logro do éxito escolar.   

1.- Manter a biblioteca ordenada e que toda a comunidade eductiva coñeza os criterios de 

colocación así como os distintos recunchos e materiais. Coa presentación da biblioteca de 

cada curso, os biblioaxdantes  realízan xornadas de portas abertas dirixidas ás familias e 

demaís compañeiros.   

Creación  dun vídeo, no que participarán activamente os biblioaxudantes,  para presentar e 

divulgar os recursos cos que contamos na  biblioteca. 

As maletas viaxeiras que funcionan polas aulas para surtir a hora de ler. 
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As bibliotecas de aula que se nutren da biblioteca en función dos distintos temas que se 

estén a dar: contos, materiais de consulta, esccornabots, xogos… 

Os recunchos temáticos que promocionan os recursos da biblioteca acordes coas 

conmemoracións ou cos proxectos a desenvolver. 

Desenvolvemento das Competencias: A bibliotecae favorece o uso de fontes informativas 

diversificadas, o tratamento e abordaxe aos contidos curriculares con ferramentas 

innovadoras. Que esixen o desenvolvemento das competencias clave destrezas e 

habilidades. 

 Alfabetización múltiple: Tamén atopamos diversas linguaxes, favorecendo a alfabetización 

múltiple. Queremos seguir medrando: crear vídeos, programas de radio, xogos cos 

escornabots, biblioteca creativa, espazo do Chroma key… 

O espazo fedelleiro medrará, coa impresora 3D que xa disfrutamos este curso na biblio 

actual. Recibimos formación no uso e chegamos a programar e realizar dúas actividades con 

ela. Será  unha prioridade contar co espazo fedelleiro claramente definido que seguiremos 

ampliando;  aumentando a Creación de materiais para abordar e reforzar  de forma lúdica 

e inclusiva o currículo cos escornabots.  

Outro recuncho importante é o laboratorio de radio. Se no día a día é unha ferramenta 

potente e motivadora, durante o confinamento a radio foi moi útil. En circunstancias tan 

difíciles, de inseguridade e illamento permitiulle aos biblioaxudantes comunicarse co resto 

dos compañeiros e familias realizando diversos programas. A través da radio  sentimos que  

continuaba o traballo colaborativo de Mestres e alumnxs. A radio seguirá aumentando 

protagonismo establecendo actividades que lle den continuidade e periodicidade. 

Xestion dos recursos e integración no currículo No periodo do confinamento sentimos 

como a bilblioteca adormecía. Iniciamos algunas actuacións durante o confinamento que 

seguirán a medrar. A biblioteca prolongouse á aula virtual, donde se colgou para o 

alumnado por niveis diversas lecturas e contos con licenza aberta na rede por mor do 

confinamento. Esta iniciativa seguirá a medrar, pois permitiunos seguir lendo, e 

seguiremos cos clubs de lectura ou reflexións a través de video conferencia, webex e foros 

a través da aula virtual. 

Na páxina web do centro, no blog da biblioteca, colgaronse enlaces a materias de consulta: 

para traballar sobre Ricardo Carvalho Calero, e mesmo o Departamento de Orientación  

cortos, e contos que axudaban a xestionar as emocións e que chegaron  a todas as familias. 

Consideramos unha prioridade aumentar a selección de materiais na rede a fin de seguir 

mantendo oferta lectora aos rapaces, así como materiais de consulta. 

Este curso creamos un obradoiro de linguas que funcionou os luns pola tarde. Ocupaba 

dúas sesións; unha de lingua castelá e outra de lingua galega. Somos conscientes de que 

aquelas actividades de conmemoracións e lecturas relacionadas adquiren maior 

significatividade no alumnado, polo que entroncamos estas actividades no currículo, 

evitando así a sensación de que interrumpimos os temas do libro de texto para celebrar 

unha conmemoración. O curso pasado fixemos selecións de contos agrupados por 

temáticas que será unha prioridade divulgar a través do blog da biblioteca. Este curso 
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formámonos baixo o título: “Celebrando cos libros”. Deseñamos  en torno aos libros  varias 

unidades didácticas entroncadas pois no currículo: “O día do maior”, “Non violencia de 

xénero”, “O día da Paz” “Dia da muller e Rosalía” “Día do bulling”… 

Continuaremos con esta actividade no vindeiro curso procurando enriquécela tanto na 

selección de contos coas novidades, como abordando distintas linguaxes: a radio, o espazo 

fedelleiro, o chroma Key, edición de vídeo… dado o éxito de acollida. 

 

3.- En relación coa formación de usuarios e adquisición da 
competencia informacional (competencia para o tratamento da 
información incluída na actual «competencia dixital») 
Formación do profesorado en estratexias para mellorar a competencia lectora, para incluír 

dun xeito eficaz as conmemoracións e os libros nos protagonistas en torno ás temáticas para 

abordar o currículo mencionado no punto anterior. 

Cara o vindeiro curso pretendemos profundizar a formación no uso da aula virtual, a fin de 

optimizar o seu uso, pois foi unha ferramenta que solventou obstáculos para acompañar e 

titorizar o traballo do alumnado na casa. Tamén se formará ao alumnado na adquisición de 

competencias e destrezas para usar a aula virtual ou outros entornos. 

Os biblioaxudantes e o Equipo de Biblioteca tamén se forman no uso da biblioteca e no seu 

aproveitamento. Para o vindeiro curso será preciso coñecer e asumir a responsabilidade do 

cumprimento do protocolo do uso da biblioteca. Unha actividade que ten continuidade no 

centro son as xornadas de portas abertas a través das que os biblioaxudantes dan a coñecer 

aos seus compañeiros e familias como se organiza a biblioteca, como se xestiona, as normas 

de uso e ata os seus propios consellos. 

A realización de circuitos cos rencunchos da biblioteca nos que eles son os monitores para 

ensinar aos compañeiros a coñecer mellor a biblioteca foi un éxito que terá continuidade se 

as circunstancias o permiten, buscando xogos e actividades que adecuados aos protocolos. 

Seguiremos priorizando a formación: coñecer titoriales e adquirir  estratexias para buscar e 

seleccionar  información especialmente na  sociedade da información e do uso das novas 

tecnoloxias. Crear xogos que nos acheguen ao coñecemento da biblioteca. 

 

4.- En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do 
proxecto lector de centro (en materia de lectura, escritura e 
habilidades no uso, tratamento e produción de información) 
 O Plan Anual de Lectura elabórase dende o Equipo de biblioteca, partindo do Proxecto 

Lector do centro, polo que está íntimamente relacionado coa biblioteca. Os obxectivos e  

actividades tanto do Plan Lector como do Plan Anual de lectura desenvólvense dende a 

biblioteca sendo estes os documentos que a dinamizan. Varias actividades quedaron 

suspendidas coa chegada da COVID-19, outras fómolas adaptando.  
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A biblioteca seguirá sendo a protagonista das comemoracións. Neste senso as actividades 

programadas, contemplarán a posibilidade de adaptación para ofertar recursos dende a 

distancia, se fose necesario. 

Mochilas viaxeiras: Esta é nunha actividade moi ben acollida por tod@s. A mochila  contén 

material diverso: impreso multimedia, prosa, poesía, galego e castelán… implica a 

colaboración das familias e palia as desigualdades favorecendo por igual o apacceso das 

familias e os nenos e nenas aos distintos materiais. Incorporaremos os escornabots nas 

micholas.  Xa reflexamos o aumento, e a habilitación dun espazo para a cuarentena. 

Hora de ler, Manteremos esta actividade, incorporándoa a aula virtual se fose preciso de 

novo o ensino dende a distancia. Seguiremos na procura de diversificar actividades na hora 

de ler: contar contos, contan as familias, proxección de video contos, cortos…. 

 Clubs de lectura. propician momentos para a lectura colectiva, a análise de libros, o debate, 

a reflexión…O Club de lectura é unha actividade viable de forma virtual que pode favorecer 

a relación entre o alumnado no illamento. Un club de lectura entrañable que nos daba 

moito xogo, e o creado co centro de día e que seguramente teñamos que suspender. 

 Certames de contos de Nadal, Letras Galegas que convoca o centro cada curso, Certame de 

Contos de Nadal e de Contos Letras Galegas o  Concello ou outras entidades. Esta actividade 

tamén é viable combinando se fose preciso a modalidade virtual. 

Obradoiros de poesía, narración, contacontos, Contacto con escritores, Creacións propias 

para elaboración de murais…. 

Servizo de Préstamo: Funciona dende infantil. Estos levan cada fin de semana un conto para 

a casa e van creando a súa axenda de lectura coas portadas dos contos que leron coloreadas 

por eles. En primaria Seguirase mantendo incentivando o uso de Opac Meiga se fose preciso 

e habilitando caixas para a cuarentena de 14 días.  

Sentimos a necesidade de abrir biblioteca e buscar opcións nas que en situacións de 

illamento a biblioteca se siga a ser nun recurso útil e accesible dende a distancia. 

 

5.- En relación cos avances cara a unha biblioteca inclusiva. 
As actividades promovidas dende a biblioteca facilitan a inclusión e o acceso de todo o 

alumnado por igual aos recursos da biblioteca.  

 Obradoiro de linguas: O enfoque das actividades dende o obradoiro respeta os ritmos, 

favorece unha maior interacción entre o alumnado, o traballo colaborativo  propiciando o 

enriquecemento das aportacións comúns e a posibilidade que todxs aporten ao grupo, 

realizando cada un aquelas tarefas que lle gustan ou prefire… 

O espazo fedelleiro favorece a inclusión, accedendo ao currículo de forma lúdica ademáis e 

dun xeito distinto. 

A Radio: Ofrece múltiples formas de traballar no grupo, dende a indagación, a redacción, a 

exposición, o dominio das tecnoloxias … Cada quen prepara o seu traballo para que ao final 

sexa un produto de todxs donde se reparten as responsabilidades ademáis. 

É unha prioridade manter a colección o máis diversa e rica posible: libros de lectura, 

consulta de información en formato papel, dixital, xogos… o que facilita así  que cada un 
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conte cos recursos máis adecuados, facilitando o acceso e a inclusión tanto do alumnado con 

NEAE como dos máis desfavorecidos socialmente. A diversidade de materiais e temas, 

lecturas de emocións e valores tamén será outro componente cara a concienciación do 

alumnado no respecto á diversidade  como un factor enriquecedor.  

O uso de novas ferramentas, a radio na biblio, os escornabots, os chroma, a mesa de luz 

favorece indudablemente a inclusión de todo o alumnado. 

 

6.- Outras actuacións 
A páxina weeb e  o blog da biblioteca son  medios  para divulgar, e compartir. Durante o 

confinamento foron medios de comunicación e consulta. Neste senso será preciso seguir 

formándonos na optimización do seu uso. 

Revista Outeiro Un documento de compilación creado polo alumnado que se convirte en 

reporteiro para contar as actividades salientables do curso e facer as súas valoracións. Este 

curso dende a distancia, a través da aula virtual editamos o Número 36.  O vindeiro curso 

será o Nº 37. 

Realización de expurgos no primeiro trimestre para eliminar o absoleto. Este curso que 

estamos a punto de facer o traslado para a nova biblioteca  

 Lemos Le: Cólaboración e participación nas actividades promovidas por este colectivo que 

integra a todas as bibliotecas escolares e municipais da zona. Elabóranse trípticos de 

recomendacións lectoras, e un certame de divulgación en colaboración co CIM de Monforte 

no que se estudia a figura dunha muller da zona. 

Aula virtual: Este curso foi a nosa alternativa para seguir desevlovendo a nosa labor de 

mestres e achegar ao alumnado os contidos. Adaptámonos e formámonos no básíco pero foi 

unha ferramenta que nos permitiu  titorizar e correxir o traballo do alumnado. Inda que 

nada substitúe a interacción presencial do día a día para a formación, resolveu a situación de 

illamento e puidemos proseguir o curso. Descubrimos ademáis unha ferramente, 

motivadora que se pode combinar e complementar coa formación presencial. 

 

7.- Criterios e procedementos de avaliación 

En relación aos criterios Valoramos os seguintes: 

Facilita apoio aos procesos de ensino e de aprendizaxe 

A presencia da biblioteca na vida do centro ao longo do curso 

A interrelación coas Tics e proxectos do centro 

A presencia na actividade docente e grao de coñecemento dos recursos de que dispón e bo 

uso  

A súa contribución á mellora do proceso ensino-aprendizaxe e á adquisición das 

competencias clave 

Integración da cultura impresa e dixital. 

A contribución á compensación de dsigualdades sociais e á calidade do ensino. 

A oferta de metodoloxias innovadoras consecuentes coas necesidades educativas actuais. 
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A súa implicación en actividades culturais da comunidade educativa. 

Apoio ao alumnado con necesidades educativas específicas. 

Educación nunha convivencia saudable no tempo de lecer. 

O acceso as linguaxes: alfabetización múltiple 

Indicadores e Instrumentos. 

- Enquisas destinadas ao alumnado, ás familias, ao profesorado... 

- As valoracións do alumnado ao final de curso sobre a biblioteca 

- Observación directa e valoración das actividades, para clasificar as de mellor acollida e 

analizar  os motivos ou causas que puideron levar a outras a non ter a acollida desexada.  

- Da análise destos resultados, surxirán as propostas de mellora e parte das actividades 

diseñadas cara o vindeiro curso, así como a corrección ou modificación doutras. 

 

Sector Valoración de menor a maior implicación e participación 

Alumnado 0 1 2 3 4 5 

Profesorado 0 1 2 3 4 5 

E. Directivo 0 1 2 3 4 5 

Familias 0 1 2 3 4 5 

 

 

8.-Persoa responsable da biblioteca escolar. Equipo de apoio 

Persoa responsable: Adoración Fernández González dedicación inicial de 3 horas. 

Equipo de apoio: Este curso o equipo de biblioteca estivo integrado pola maioría do Claustro 

e o profesor de relixión que ten base noutro centro,. 

Titor de infantil: Óscar Gallardo Amiama; dedicación  unha hora. 

Responsable aula TIC,  aula Abalar, titora de 5º,6º: Paula Lapido Sánchez, unha hora 

Titor de 3º e 4º: Pablo Camarero Pérez, unha hora 

Profesor de relixión: Félix Gómez Gómez; unha hora 

Orientadora: Silvia Pérez Reivas, Unha hora. 

 

Pobra do Brollón, 28 de xuño de 2020 

A DIRECTORA (Responsable da Biblioteca Escolar): 

 

 

 

Asdo: Adoración Fernández González 

 

 

 

 

 


