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LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN NA 

BIBLIOTECA ESCOLAR PARA O CURSO 2021/22 

 

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 laboratorio creativo 

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

habilitando espazos  que favorezan oportunidades  para indagar, pensar, deseñar, 

debatir,crear, desenvolver proxectos… construír coñecemento. 

Despois de varios arranxos no novo espazo destinado á biblioteca, que quedou con 

deficiencias, por fin!  comezou a funcionar neste curso. Ante a situación de pandemia e 

protocolo  buscamos alternativas e novas distribucións para que todo o mundo puidese usar 

a biblioteca e os fondos  quedando limitado só o uso daqueles xogos de equipo, dado que o 

alumnado non compartiu ningún tipo de material ao longo de todo o curso. 

A biblioteca  seguiu organizada en recunchos. Este curso quedaron sen usar o recuncho dos 

xogos e o espazo fedelleiro como medida de prevención aínda que para este último 

buscamos algunha alternativa.  

*Será unha prioriade manter a distribución en recunchos medrando cada un deles coas 

novidades, ou novos proxectos e proposatas que vaian xurdindo, así como eliminando 

mediante expurgos o material que vai quedando absoleto. Na medida do posible irase 

restaurando a normalidade e modificando o protocolo adaptando ás novas situacións. 

A   biblioteca  seguiu funcionando e se ben se eliminou a interacción presencial do todo 

alumnado na biblio, abriuse a posibilidade de usala os grupos de aula por días que 

funcionaron todo o curso como aula burbulla. Esta medida manterase só se fose necesario. 

Habilitouse o recuncho da cuarentena para os materiais usados. Seguiremos mantendo 
este recuncho  mentras sexa necesario. De xeito que os libros devoltos van directamente a 
ese recuncho, para ser colocados posteriormente polo Equipo de biblioteca e 
biblioaxudantes que participaron nesta tarefa especialmente a partir do 2º trimestre no que 
percibimos unha melloría na situación de pandemia no noso concello. 
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 laboratorio e espazo de encontro coas aprendizaxes e coa convivencia  

1.- A biblioteca seguirá protagonizando e coordinando o desenvolvemento dos proxectos 

de traballo, propoñendo, dinamizando e ofrecendo o seu espazo e recursos para o seu 

desenvolvemento. Creación de recunchos informativos que conten co material necesario  de 

forma que todo o alumnado teña acceso a eles paliando desigualdades. 

 2.-Conmemoracións: A biblio seguirá sendo a protagonista. Crearanse os recunchos de 

lecturas temáticas acordes coa conmemoración e diseñaranse actividades diversas que 

xurden da biblioteca para a celebración de cada conmemoración. 
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3.-Lugar de creación: Desenvolvemos os obradoiros de  atividade, seguiremos a crear 

contos, poesías, debuxos, redaccións… 

4.-Lugar de investigación: biografias das mulleres pioneiras, indaacións para a elaboración 

de programas de radio, traballos doutras materias, CC. Natureza, galego, CC. Sociais… 

5.-Lugar de encontros: Este curso non houbo interacción dos distintos grupos nin coas 

familias de forma presencial, se ben dende a biblioteca buscamos alternativas para que as 

familias seguisen contando, e fixérono a través de vídeos ou audios que nos enviaron. Do 

mesmo xeito, buscamos alternativas para compartir os materias creados e as actividades 

realizadas no centro a nivel grupo; creando vídeos e montaxes que aloxamos na páxina web 

e para compartimos nas horas de ler. Iniciamos así novas linguaxes  e a aparición de novas 

actividades que viñeron a enriquecer a hora de ler e que dado o éxito e enriquecemento 

inda que a situación mellore seguiremos mantendo compaxinando coa  recuperación da 

interacción peresencial do alumnado na biblio en canto sexa posible. 

Por outra banda tamén se favorecerá xa, se é posible, o encontro con escritores, familias e 

persoas de talento referentes para o alumnado. 

6.-Creamos e divulgamos a través da radio Guímaro. Mantendo ou adaptando o protocolo  

seguiremos adiante con radio Guímaro, unha actividade que entusiasma e motiva ao 

alumnado.  

7.-Lugar de experimentos: Semana da ciencia. Os libros de experimentos foron ás aulas, ou 

consultáronse atendendo a días distintos para compartir despois…a través de vídeos. 

Recuperaremos esta actividade ou seguirémola adaptando. 

 8.- Lugar de xogo e disfrute así como o espazo fedelleiro…. Esperamos poder recuperar 

este recuncho para o vindeiro curso que este curso estivo adormedicido. 

A COLECCIÓN 

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

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

das bibliotecas escolares. 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  ante 

a posibilidade das cuarentenas. 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 adaptaremos o protocolo de uso da biblioteca que nos permita 

seguir usándoa dentro da normalidade.  Seguirase Detallando  para cada sección ou 

ferramenta un protocolo acorde coas instruccións das recomendacións sanitarias. 

Difundirase a través de carteis, pictogrmas e vídeos titoriais.  



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN  LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 2021-22 

 

3 

 

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

limpeza cos libros estráganse; polo tanto para coidalos, debemos chegar a eles en boas 

condicións de hixiene. 

1.-Manter 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.- Respectar as normas necesarias atendendo á situación para usar os libros. 

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

Catálogo de opac meiga.    

4.-Manter o espazo, destinado á cuarentena mentras sexa necesario. 

5.-Colocar carteis e pictogramas que nos axuden a manter moi presentes as normas da 

biblioteca. 

6.-Usar as mochilas viaxeiras  e introducir aqueles materiais que por protocolo son difíciles 

de usar na biblio. Os escornabots nas mochilas foron un éxito dándose a coñecer tamén ás 

familias polo que se manterán. Manter o espazo para as mochilas en cuarentena. 

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 a 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 de forma virtual. 

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

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

responsables. De non ser posible proparase ir á biblioteca por grupos ou manter a 

situación actual na que vai o alumnado de 5º e 6º. 

Manterase o servizo de préstamo para contribuír a que a a biblioteca chegue ás familias e 

palie as desigualdades tanto socioeconómicas como de inclusión.  

 

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 ofrece oportunidades excelentes para o alumnado e profesorado e 

proporciona un apoio imprescindible para as distintas materias curriculares no uso de 

ferramentas, de materiais de consulta, como espazo acolledor para abordar as aprendizaxes, 

no desenvolvemento dos  proxectos do centro e contribue ao logro do éxito escolar.   

Manter a biblioteca ordenada e que toda a comunidade educativa coñeza os  recunchos e 

materiais. Coa presentación da biblioteca de cada curso, os biblioaxdantes  realízarán 

xornadas informativas ou vídeos titoriais  para presentar e divulgar os recursos cos que 

contamos na  biblioteca. 
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A divulgación e coñecemento dos recursos existentes na biblioteca por parte do 
profesorado será moi importante, a fin de que coñeza os recursos dos que pode dispoñer. 
As maletas viaxeiras que funcionan polas aulas para surtir as horas de ler. 

As bibliotecas de aula que se nutren da biblioteca con materias de lectura ou de consulta. 

Os recunchos temáticos que promocionan os recursos da biblioteca acordes coas 

conmemoracións ou cos proxectos a desenvolver. 

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

diversificadas, o coñecemento e uso de ferramentas innovadoras que esixen o 

desenvolvemento das competencias clave, destrezas e habilidades así como a colaboración 

na xestión, organización e dinamización. 

 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, realidade aumentada… 

O espazo fedelleiro seguirá medrando. 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. 

Outro recuncho importante é o laboratorio de radio, unha ferramenta potente e 

motivadora. A radio seguirá aumentando protagonismo establecendo actividades que lle 

den continuidade e periodicidade. 

Xestion dos recursos e integración no currículo A biblioteca seguirá a desempeñar un papel 

importante albergando recursos e ferramentas innovadoras e motivadoras á disposición do 

porfesorado e alumnado para o desenvolvemento do currículo.  

Continuaremos co obradoiro de linguas Ocupa 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.  

 

3.- En relación coa formación de usuarios e adquisición da 

competencia informacional (competencia para o tratamento da 

información incluída na actual «competencia dixital») 

Seguiremos  profundizando na formación no uso da aula virtual, e a competencia dixital, 

dado que pasamos a formar parte da rede de centros E-dixgal. A biblioteca, será un apoio 

importante para enriquecer esta nova modalidade de ensino así como na oferta diversificada  

dos  recursos dixitais favorecendo a mellora da competencia dixital do profesorado e 

alumando. 

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

aproveitamento. Recuperaremos se é posible 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. 
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Recuperaremos tamén, se é posible, a realización de circuitos cos rencunchos da biblioteca 

nos que eles son os monitores para ensinar aos compañeiros a coñecer mellor a biblioteca.  

A biblioteca é un apoio fundamental para as actividades de investigación, consulta da 

información e as estratexias para aprender a buscar e seleccinar  información, sintetizala e 

facela útil para nós. 

Seguiremos priorizando a formación: coñecer titoriais 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 rixen a organización, funcionamento e 

dinamización  da biblioteca. 

A biblioteca seguirá sendo a protagonista das comemoracións. O lugar de encontro para 

compartir as actividades, lecturas, xogos, creacións… 

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

curso levou materiais que na biblio non se podían compartir como os escornabots. Dado o 

éxito manterase buscando a implicación das familias para que diseñen algunha actividade. 

Hora de ler Seguiremos na procura de diversificar actividades na hora de ler: contar contos, 

contan as familias, proxección de videos,  cortos, compartimos as nosas creacións… 

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

a reflexión…. Un club de lectura entrañable  e o creado co centro de día, este curso 

suspendido. Compartimos con eles a través de vídeos reflexións polo día da muller, e polas 

Letras galegas o programa de radio sobre Xela Arias. Será unha liña prioritaria recuperar este 

club de lectura. 

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

do  Concello ou outras entidades.  

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.  Esta modalidade tamén se usa en primeiro e segundo levando un conto cada 

venres, que volve acompañado dunha ficha. No resto de primaria Seguirase mantendo o 

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

alumnado  aos recursos da biblioteca palia desigualdades, compensando aquelas situacións 

mais desfavorecidas. 

 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. 

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 

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 lecturas atendendo ás distintas temáticas: emocións, valores… 

tamén será outro componente cara a concienciación do alumnado no respecto á diversidade  

como un factor enriquecedor.  

A selección de lecturas atendendo ao alumnado con dificultades: lecturas con pictogramas, 

álbum ilustrado, lectura fácil… o que facilitará que o alumnado con dificultades acceda a 

lecturas mais motivado, con menos esforzo e disfrute delas. 

6.- Outras actuacións 
A páxina web e  o blog da biblioteca son  medios  a través dos que compartimos e 

divulgamos as actividades levadas a cabo no centro.  

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 

editaremos o Número 37.  O vindeiro curso será o Nº 38. 

Realización de expurgos a finais de curso comézase e remátase no primeiro trimestre do 

vindeiro curso.  

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

mestres e achegar ao alumnado que se atopou en cuarentena os contidos. Por outra banda 

tamén se colgan materiais de apoio e reforzo dos contidos para todo o alumnado en 

materias como inglés ou Ciencias da natureza. 

 

7.- Criterios e procedementos de avaliación 

En relación aos indicadores valoramos os seguintes: 

A súa contribución ao proceso ensino-aprendizaxe e á adquisición das competencias clave 

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

A interrelación coas Tics e proxectos do centro 
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A presencia na actividade docente, grao de coñecemento dos recursos que hai e bo uso.  

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. 

A súa implicación en actividades culturais da comunidade educativa. 

Apoio ao alumnado con necesidades específicas de apois educativo. 

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, xurdirán 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 

profesorado do centro. 

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

Titora de 1ºe 2º: Paula Lapido Sánchez, unha hora 

Responsable  aula Abalar, titora de 5º,6º: Guadalupe Aldao Sánchez, unha hora 

Profesora de relixión: Sara Martínez Gallego 

Orientadora: Sonia Sánchez Fernández 

 

Pobra do Brollón, 26 de maio de 2021 

A DIRECTORA (Responsable da Biblioteca Escolar): 

 

 

 

Asdo: Adoración Fernández González 

 


