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1. OBXECTIVOS QUE NOS PLANTEXAMOS: 

 

1.1.- XERAIS: 

- Desenvolver de forma planificada e secuenciada todas as habilidades 

relacionadas coa comprensión lectora de cara á aprendizaxe, a lectura por 

placer, o logro do hábito lector e a súa conservación e evolución despois da 

idade escolar. 

- Fomentar en todos os membros da comunidade educativa o valor e aprecio da 

biblioteca como centro de comunicación, lugar de formación e construcción do 

coñecemento, un laboratorio creativo das aprendizaxes que alberga diversas 

ferramentas de traballo.   

- Desenvolver habilidades de información que capaciten ao alumnado para 

aprender a aprender, para a investigación, aproveitar e compartir os recursos 

da biblioteca.      

- Formación de lectores competentes e consolidación de hábitos de lectura. 

- Lectura de todo tipo de textos e en todo tipo de soportes. 

- A biblioteca escolar como recurso imprescindible e factor de compensación 

social. Recursos culturais do entorno (bibliotecas públicas, familiares, e outras 

infraestructuras culturais.) 

- Acadar unha biblioteca escolar inclusiva que palía as desigualdades, e conta 

con recursos para o alumnado con NEAE favorecendo o acceso á cultura do 

alumnado de forma igualitaria. 

- Apoiar a adquisición das competencias clave do alumnado e contribuír  a un 

maior logro académico, mellores resultados eactitudes de aprendizaxe. 

- Facilitar ao profesorado recursos, servizos  e oprtunidades para a renovación 

das prácticas educativas, a incorporación de metodoloxias activas e a 

integración de tecnolocias emerxentes. 

- Incentivar o uso das bibliotecas escolares por parte das comunidades 

educativas de forma que aproveiten os espazos, recursos e servizos para a 

vivencia dos valores de cidadania e para a construcción do coñecemento 

individual e compartido. 
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- Contribuír a formación sa sociedade lectora ofrecendo oportundiades para 

expereincias lectoras de calidade entre os distintos sectores da comundiade 

educativa. 

 

1.2.- ESPECÍFICOS: 

En relación co alumnado. 

- Mellorar a comprensión lectora e a comprensión oral. 

- Ler de forma expresiva. Desenvolver estratexias para ler con fluídez e   

        entonación adecuadas. 

- Ampliar vocabulario. 

- Comprender distintos tipos de textos.  

- Ler de forma autónoma e asidua. 

- Apreciar o valor dos textos literarios.                 

Competencias clave: 

- Utilizar a lectura como ferramenta para obter información. 

- Utilizar a lectura como fonte de riqueza persoal. 

- Utilizar ferramentas e recursos da Biblioteca. 

- Utilizar as tecnoloxias da información e comunicación como fontes de consulta. 

En relación co Centro Educativo e o Profesorado. 

- Facilitar a través da información, unha mellora no coñecemento das 

habilidades lectoras e das estratexias de ensino máis adecuadas para levala á 

práctica. 

- Potenciar a integración da lectura na dinamización da clase. 

- Fomentar o hábito da lectura diaria e a afección pola lectura como un ben 

cultural en sí mesmo e en tempo de lecer. 

- Axudar na organización da biblioteca como centro de documentación e 

recursos. 

En relación á Comunidade Educativa: 

- Fomentar o uso da biblioteca, por parte de pais e nais, como Centro de 

documentación, recursos e lugar de formación. 

- Favorecer que as nais e pais se convirtan en cómplices para estimular a 

lectura das súas fillas e fillos no tempo de lecer. 
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2.- ÁMBITOS E CRITERIOS EMPREGADOS NA PLANIFICACIÓN: 

2.1.- CONTIDOS: 

Educación Infantil: 

- Interés pola linguaxe escrita e valoralo como instrumento de información e 

disfrute, e como medio para comunicar desexos,  emocións e informacións. 

- Interpretacións de imaxes, carteis, fotografías, etc. Que acompañan a textos 

escritos, establecendo relación entre ambos. 

- Diferenciación entre formas escritas e outras formas de expresión gráfica.       

- Identificación dalgunhas palabras escritas que fagan referencia ao entorno 

habitual e cotiá da nena e do neno. 

- Atención e comprensión de narracións, contos e outras mensaxes lidas por un 

adulto. 

- Coñecemento e aceptación das normas de comportamento establecidas para 

o uso correcto da biblioteca. 

- Actuación relativamente autónoma, no manexo e utilización de libros que 

integran a biblioteca. 

 

Educación primaria: 

- Medios nos que se presenta a linguaxe escrita: libros, periódicos, carteis, 

revistas etc. 

- Comprensión de todos os elementos do texto ao longo do proceso lector. 

- A lectura como fonte primordial de disfrute, aventura, lecer, diversión e saber.  

- A produción de textos escritos con distintas intencións e en diferentes 

situacións de comunicación. 

- Utilización da biblioteca para satisfacer as necesidades concretas de 

información, acordes cos propios gustos e intereses. 

- Formarse para a búsqueda interna de documentos: índices , sumarios, páxinas 

web, blogs… 

- Contribución á correcta conservación dos materiais da biblioteca. 

 

3.- PROGRAMACIÓN ANUAL TEMPORALIZADA:   

1º  Trimestre: 
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Ademáis das Commemoracións específicas a biblioteca protagoniza  todas as 

celebracións que nos achegan á educación en  valores propoñendo actividades que 

parten dos contos e elaborando  selección de lecturas en relación á temática. 

 

Actividades en relación coa organización e xestión da biblioteca. 

Cada curso constituese o equipo da biblioteca que estivo integrado por: 

Óscar Gallardo Amiama cunha hora de adicación 

Paula Lapido Sánchez cunha hora de adicación 

Guadalupe Aldao Sánchez cunha hora de adicación 

Sonia Sánchez Fernández cunha hora de adicación 

Responsable: Adoración Fernández González con tres horas de adicación. 

Este curso estreamos biblioteca no novo espazo por fin!! 

As actividades víronse limitadas debido a situación da pandemia da COVID-19 e ás 

medidas de protección da saúde. 

A biblioteca é un recurso vital no centro, e por elo buscamos alternativas para que o 

alumnado e profesorado puidese usar a biblioteca baixo un protocolo que creamos. 

Usamos todo o espazo da biblioteca para cada curso a fin de manter a distancia de 

seguridade. 

Creamos un horario para cada curso destinando días e horas con eszpazos polo 

medio entre o uso dun curso e outro. 

Creamos o recuncho da cuarentena para colocar nel os materiais usados. 

Creamos bibliotecas de aula a fin de levar os recursos da biblioteca ás aulas e saír 

menos delas abastecendo ademáis as horas de ler. 

Os biblioaxudantes colaboraron na xestión, organización e dinamización da 

biblioteca. 

Convértense nos biblioaxudantes. Participamos, un curso mais, inscribíndonos no 

proxecto de voluntariado de lectura nas tres modalidades polo que recibiron un 

premio polos traballos desenvolvidos sendo un dos 10 centros seleccionados. 

Colaboran na  organización e colocación dos fondos para por en marcha a 

biblioteca. 

Formáronse previamente e colaboraron na posta a punto da biblioteca. Foron os 

encargados de explicar as normas e o protocolo do seu uso a través dun vídeo 

divulgativo polo día da biblioteca  así como da importancia de mantela en órde a fin 



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN                  Memoria Plan Lector curso 2020/21 

6 

 

de que a todxs nos sexa máis doado buscar e atopar. As normas da biblioteca que 

quedaron expostas nun lugar visible.  

Os biblioaxudantes,  baixo a supervisión dun profesor do Equipo mantiveron a  

biblioteca aberta os  martes, nos recreos da mañá, e os venres no tempo de lecer 

despois de comer. Dado que a maioría do profesorado preferiu levar libros á aula, a 

biblioteca usarona o alumnado de 5º e 6º responsabilizándose cada martes ou cada 

venres da súa orde de dous en dous. 

Ao longo do curso, contaron contos aos demáis compañeiros a través de medios 

multimedia nos primeiro trimestre, e xa a mediados do 2º e no terceiro no patio ou 

nas aulas. 

 

Actividades en relación coa dinamización da biblioteca escolar: 

 

Na biblioteca contamos e disfrutamos 

Día das Bibliotecas Escolares: Coñecemos a organización da biblioteca e as normas 

a cargo dos biblioaxudantes, a cargo dun vídeo divulgativo. Pero tamén contamos os 

nosos contos da biblioteca  que lemos na aula para compartir na hora de ler. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/808 

Samáin. Exposición de lecturas coa temática do medo para todas as idades no 

recuncho de lecturas. Durante este mes, na hora de Plan lector, cada curso leo un 

libro en torno a esta temática. Infantil “Corre corre cabaciña”; 1º e 2º “O aprendiz do 

home saco”; 3º e 4º “Pantasmas no corredor”; 5º e 6º: “Malos tempos para os 

fantasmas. 

 Na semana do Samaín as familias enviaron contos en audio ou vídeo que 

compartimos na hora de ler. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/755 

Día das escritoras: Moitas son as nosas escritoras. Cada curso seleccionou unha 

relacinada cos contos que estivera a ler, Creamos o seu recuncho na aula e a 

montaxe en vídeo  ou audio para presentar e compartir na hora de ler. 

Infantil: Eva Mejuto. Traballaron co conto Corre corre Cabaciña. 

1º e 2º: Anna Llenas (Traballouse no obradoiro de linguas o conto “O monstruo de 

cores” 

3º e 4º: Fina casal de Rei. Traballaron poemas desta autora. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/808
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/755
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5º e 6º: Levaron a radio Guímaro, textos de Olga Novo que compartiran coas súas 

familias, e que qcompañaron de reflexións. Aproveitamos a formación de Radio na 

biblio para esta actividade. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/808 

Día da non violencia de xénero.- No mes de novembro seleccionamos lecturas 

relacionadas  coa igualdade e a figura da muller. Esta conmemoración faciase 

conxuntamente cos servizos sociais do Concello. Este curso desplazáronse do servizo 

e do gobernó ao colexio. 

Entregáronlle a cada neno un xogo da igualdade ambientado no concello dos 

bolechas. 

Durante esa semana, na hora de ler vimos curtos con esta temática seleccionados 

polo DO. 

Os biblioaxudantes contaron a través de vídeo: “Artur e Clementina”. Crearon lemas 

sobre a Non violencia de Xénero. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/815 

Despedimos o 1º trimestre cun Nadal especial, ao que a inicio de curso non 

contábamos chegar todxs xuntos nas aulas. Pero grazas a responsabilidade de todxs 

fixémolo posible e celebrámolo tamén dun xeito moi especial; con cartas ao nadal por 

parte dos biblioaxudantes en radio Guímaro, cos desexos de Nadal de todxs…e con 

ilusión de seguir adiante, loitando por recuperar os abrazos, os bicos… 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/821 

Necesidade de Paz: No mes de xaneiro desenvolvemos varias actividades en torno á 

Paz . 

Creamos o recuncho de contos en torno a esta temática. 

Propuxemos o concurso “Vexo a Paz”, no que tiñan que enviar unha imaxe, que lles 

transmitia a Paz, actividade na que colaboraron as familias. 

Os biblioaxudantes traballaron co conto “Armas para morrer de risa”, dandolle 

continuidade e creando eles a súa propia arma para morrer de risa. Dada a melloría 

da situación no concello e o bo tempo, compartiron este conto cos demáis 

compañeros no patio do colexio. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/826 

 O Día de Rosalía: Os biblioaxudantes realizaron traballos de investigación que 

compartiron cos demáis compañeiros na hora de ler desa semana. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/808
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/815
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/821
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/826
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Crearon a biografía de Rosalia de Castro e selecionaron poemas  cos que creamos un 

vídeo que logo compartimos na hora de ler. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/829 

Día da árbore e da poesía: Traballamos poemas en torno ao tema da natureza. 

Os biblioaxudantes leron no patio  poemas de Antonio García Teijeiro: “Chove nos 

versos”, un día e outro o poema creado na aula, entre todxs,  entorno á natureza. 

Estes traballos compartíronos en vídeo. 

1º e 2º traballaron poemas do libro “O xardín de Irene” de Neira Vilas..  

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/835 

Día do Libro: Os libros e os escritores toman protagonismo.  Atendendo ao lema 

deste curso de Bibliotecas Escolares “Xeografias lectoras” cada curso elixiu un escritor 

que presentamos como sempre neste curso a través dun vídeo e logo representamos 

nun mural na entrada do cole nun mapa. 

Infantil: Andersen 

1º e 2º: a Michael Grejniec 

3º e 4º: Jonathan Swift e asviaxesde Gúlliver. 

5º e 6º Roald Dahl. 

Contaron tamén cal era o seu conto favorito, e por fin! Os biblioaxudantes foron a 

contar contos ás aulas. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/837 

Participación en concursos: Participaron nos concursos que organiza o concello 

polo Nadal e Letras Galegas e nos certames de contos de Nadal e Letras Gaelgas  

que cada curso tamén organiza o concello e que este curso foi o número XXX: 

Encontros na biblio: Este curso os encontros na biblio estiveron limitados e dirixidos 

a un só grupo, a aula burbulla. 

Visitounos Braulio dos bolechas cunha actividade de animación para xs nenxs de 1º e 

2º. 

Visitounos Charo Pita con dúas sesións de formación de radio na biblio dirixidas ao 

alumnado de 5º e 6º. 

Visitouno Luis Losada, tamén con dúas sesións de formación dirixidas ao alumnado 

de 5º e 6º. 

Entrevistamos en Radio Guímaro ao arqueólogo Xurxo Ayán Vila e ao alcalde do 

concello. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/829
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/835
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/837
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Revista Outeiro: Durante o mes de xuño o alumnado do centro convértese en 

reporteiro. Chega o momento de volver a vista atrás e reflexionar sobre as 

experiencias máis salientables dun curso para crear a revista Outeiro que este curso é 

o Nº 37. Un traballo colaborativo de mestres e alumnado no que os biblioaxudantes 

levan, como sempre,  o peso  do traballo e o protagonismo. 

 

Actividades en relación coa competencia informacional e a investigación 

A biblioteca é o lugar donde buscamos información a través de diversos soportes, 

investigamos, organizamos a información, redactámola, creamos os nosos textos, ou 

presentación, producción… 

Realizaron traballos de investigación: para coñecer os nosos ríos e realizar o 

programa de radio que daba resposta aos compañeiros de Sober a través do 

proxecto intercentros iniciado en cursos pasados. 

Para investigar sobre os animais e a súa clasificación  e expoñer os seus traballos. 

Para investigar sobre mulleres pioneiras e levalas á radio Guímaro 

Para conmemorar o centenario da morte de Gianni Rodari. 

Para coñecer e profundizar na vida de Xela Arias. 

Para consultar fontes atendendo a diversos temas. 

Para realizar experimentos e expoñer os seus traballos sobre a materia e as 

propiedades… 

O mes da ciencia e micoloxia: Compartimos os nosos coñecementos a través 

de experimentos que este curso realizamos atendendo á situación da pandemia 

nas aulas burbulla  e compartindos posteriormente a través de vídeos na hora de 

ler. Neste apartado tamén incluimos a colaboración de Silvia que gravou unha 

saída micolóxica para enviarnos ao cole e que tamén vimos na hora de ler. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/816 

Día da muller: Realizaron traballos de investigación para coñecer mulleres que 

logo nos presentaron a través de viídeos ou programas de radio no caso de 5º e 

6º. Cada grupo de aula creou os seus traballos que logo compartimos esa 

semana na hora de ler. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/832 

Entroido 

A nosa historia con Xurxo Ayán: Recollemos información doutras fontes 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/816
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/832
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directas como a xornada con Xurxo Ayán no cole na que nos falou dos 

descubrimentos na excavación levada a cabo na ribeira Sacra no proxecto 

Adegas da Memoria, nos falou da arqueoloxia e os libros na radio e de 

acontecementos da postguerra nun lugar próximo que visitamos con él, Repil. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node?page=1 

 Letras Galegas: Este ano tocounos coñecer a Xela Arias. Usamos diversas 

fontes recopiladas na páxina web do centro, e no recuncho da biblio adicado a 

Xela Arias, Así creamos un programa de radio para participar no III concurso de 

podcast, lemos poemas,  e diversaa actividades que nos permitiron coñecer a 

esta gran galega. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/839 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/843 

O camiño de inverno: Este curso o proxecto do centro en relación con Voz 

Natura versa sobre o camiño de inverno que nos titulamos “O camiño Guímaro”, 

pois pasa pola localidade do concello: 

Os biblioaxudants entrevistaron ao alcalde, que nos aportou información sobre o 

camiño de inverno. E o alumnado de 3º e 4º crearon consellos para coidar o 

camiño. Enlazamos estes traballos a códigos QR que colocamos nos mollóns. 

 

 Outras actividades desenvolvidas ao longo do curso. 

Mochilas Viaxeiras: No 2º trimestre iniciamos en todos os cursos de primaria a 

mochila viaxeira. Esta actividade é moi ben acollia polas familias e alumnado. En 

infantil fíxose durante todo o curso; os ne@s levaron un conto para a casa os fins de 

semana, de venres a luns. Van creando a súa axenda coas copias das portadas dos 

contos que levan. 

Establécese unha relación  moi enriquecedora  a vez que logramos a implicación 

das familias dunha forma activa e motivadora. Destacar a ilusión con que se acolle 

esta actividade e a  boa predisposición das familias para colaborar en actividades 

deste tipo. O material da mochila viaxeira é variado e este curso sufriu modificacións 

introducindo libros e materiais que non compartiron no centro como outros cursos: 

Introducimos enciclopedias de consulta infantis, libros de experimentos e os 

escornabots, que se deron a coñecer desta forma ás familias tamén e que foron o 

éxito indudable das mochilas, dado que lles encantan aos rapaces. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node?page=1
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/839
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/843
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Foron ademáis os embaixadores e protagonistas para explicarlles ás familias como 

funcionan.  

A mochila estivo con cada familia tres semanas. Cando finaliza a súa estancia as 

familias fan as súas reflexións no caderno viaxeiro que se len na aula antes de 

emprender a visita á seguinte familia.  Entregábanse os luns, permanecendo o resto 

da semana en cuarentena para viaxar o venres desa semana coa seguinte familia. 

Obradoiro de Linguas: En primeiro e segundo levouse a cabo cada semana os 

venres ocupando unha hora de galego e outra de lingua. En 5º e 6º levouse a cabo 

os luns do mesmo xeito. Traballamos alternativamente, contos, poesías relacionados 

coas conmemoracións, ou distintos formatos de texto: a biografía, a descripción, a 

entrevista, a carta, o conto, a poesía…. en castelán e en galego 

Colectivo Lemos Le 

Este curso esta actividade suprimiu as reunións presenciais, e tamén o volumen de 

actividades programadas, mantento contacto e traballando dende a distancia.. 

Crearonse trípticos de recomendacións lectoras polo Nadal e  o verán  

Clubs de Lectura 

Este curso creáronse doud clubs de lectura. 

- 3º,4º dentro da hora do Plan lector; Leron tres libros: “Nera a Ferreira”, “Fantasmas 

no corredor” “O elefante dunha soa orella” “Teño oito anos e quero ser youtuber”. 

- 5º e 6º. Leron:” Malos tempos para os fantasmas”, A lagoa das nenas mudas” e 

“Dúas bágoas por máquina “ de Fina Casalderrey “Desde unha estrela distante” e 

“Malos tempos para os fantasmas” de Agustín Fernández Paz. “Chove nos versos” 

de Antonio García Teijeiro; “O agasallo de Anya” de Sabela Núñez 

Biblioteca Creativa a través da convocatoria da asesoría de bibliotecas escolares. 

Baixo este proxecto chegou ao centro a impresora 3D. Descubrimos aquí tamén as 

múltiples opcións desta ferramenta innovadora, lúdica e inclusiva que desenvolve 

múltiples destrezas no alumnado. Polo Día da Paz, creamos pombas da paz e 

construímos chaveiros  para o alumnado. 

Dada a situación e non poder compartir material, mercamos os paneis e materiais 

para os legos verticais pero non se colocaron. 

Aumentou o espazo fedelleiro, con novos materiais. Microscopios dixitais, outros de 

realidade aumentada como cubo merger… 

O uso desta ferramenta abarca calquer materia, require da elaboración do material 

polo que seguiremos a crear materiais para contar cun abanico amplo que ademáis 



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN                  Memoria Plan Lector curso 2020/21 

12 

 

favorece a inclusión do alumnado favorecendo o uso dos mesmos materiais co 

alumando de ANEAE. 

A responsable do proxecto de biblioteca creativa foi a compañeira do Equipo de 

biblioteca Paula Lapido. 

Proxecto Radio Escolar: seguiremos a traballar aproveitando as oportunidades 

para introducir a radio escolar no currículo sempre que podamos, dada a acollida 

que ten no alumnado e as destrezas e competencias que desenvolve o uso desta 

ferramenta. Supón unha nova linguaxe, promove a expresión oral, a alfabetización 

múltiple, o traballo colaborativo. Por outra banda vén a ser un apoio importante para 

os proxectos a desenvolver, podendo convertirse incluso no produto final.  

A través da radio  dinamizamos  a lectura e a escritura, a bilioteca… na radio cabe 

todo. 

A dotación para seguirnos formación foi de 500 euros levándose a cabo a formación 

do curso anterior tamén, pendente por mor da pandemia. 

Radio Guímaro, cun protocolo para protexer a saúde, estivo  activo durante todo o 

curso  nas actividades que veñen a ser un evento no centro, ou simplemente para 

ler, comentar un conto, contalo, recitar, entrevistar, divulgar a vida de mulleres sobre 

as que investigamos e contar a vida do centro.  

Continuamos co proxecto de radio colaborativa intercentros entre o noso centro 

e o CEIP Plurilingüe Virxe do Carme de Sober, con programas de radio de ida e 

volta a través dos que imos presentando os nosos concellos e respostando a 

preguntas que nos facemos tamén sobre eles dando a coñecer así os nosos 

concellos. Resulta altamente positivo, pois ademáis de desenvolver tarefas de 

investigar, recoller información, organizala e dala a coñecer  tamén nos achegamos 

a un coñecemento mais profundo dos nosos concellos: a súa historia, xeografia, 

recursos,  aprendendo a valorar o noso patrimonio natural, etnográfico e cultural. 

Recollemos información a través de distintas fontes: investigación na bilioteca, 

preguntas ás familias Este curso só fixemos un programa cada centro, dada a 

situación especial que vivimos. 

Nos encontros das Bibliotecas Escolares a responsable da biblioteca expuxo a 

experiencia do centro durante o confinamento coa radio na biblio.  

Este proxecto, moi ben acollido por todos terá continuidade no vindeiro curso. 

Seguimos usando a radio para realizar entrevistas: Entrevistamos a Xurxo Ayán  

que nos falou do traballo dos arqueólogos e dos libros que ten varios publicados.  
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Entrevistamos a Xosé Lois Maceda, alcalde do Concello que nos falou sobre o 

camiño de inverno sobre o que estivemos a traballar este curso no proxecto de voz 

Natura. 

Proxectos de traballo e investigación 

A biblioteca protagoniza e coordina o desenvolvemento dos proxectos de traballo, 

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

desenvolvemento.  

A biblioteca  Organizou as fontes de información, propuxo actividades que logo se 

desenvolveron coa coordinación dos equipos: EDLG, Actividades Complementairas 

e Extraescolares, a aula virtual e a aula abalar. e creou os recunchos temáticos.  

O proxecto deste curso entroncado con Voz Natura versou sobre o camiño de 

inverno. Titulouse: “O camiño Guímaro”. 

A avaliación deste proxecto é moi favorable en todos os seus aspectos. Dende un 

principio foi doado motivar e sensibilizar ao alumnado sobre a importancia de 

implicarnos todxs.  

Avaliar o proxecto 

aspectos Excelente Ben Regular Mal 

As actividades gustáronme     

A organización     

Os contidos aprendidos      

Este traballo sérveme na miña 

vida 

    

Gustoume compartir cos 

demáis 

    

O uso das Tics valoro     

Descubrin coñecementos     

 

Avaliar @s alumn@s 

Aspectos Moi bo Bo regular mal 

Traballo individual     

Participa nas actividades     

Responsabilidade     

Adquire procedimentos     
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Traballo colectico     

Participación  na investigación     

Redacción elaboración do proxecto     

Colaboración     

Presentación oral     

 

 

4.- PLAN DE ACTUACIÓN DESENVOLVIDO 

4.1.- Medidas e actuacións para o desenvolvemento do plan lector.  

Tendo en conta os obxectivos marcados para a mellora da competencia 

lectoescritora do alumnado do noso centro, propoñémonos levar a cabo as seguintes 

actuacións:  

- LECTURA DIARIA EN CLASE: Tal e como vimos facendo ata agora, 

continuaremos coa lectura diaria nas clases, tanto de libros propios dela (Educación 

Infantil e Primeiro Ciclo, con realización de actividades de lectura comprensiva), 

como dos libros de texto. Os alumnos/as lerán en voz alta o texto do libro, 

procurando que interveñan todos de un en un, mentres os demais compañeiros/as 

seguen a lectura  procedendo á súa posterior explicación, tanto por parte do 

alumnado como do profesor ou profesora que os atenda nese intre. Este tipo de 

actividade axúdalles a recoñecer as ideas principais dos textos e a saber relacionar 

a distinta información. Tras a lectura, sobre todo na área de Coñecemento do Medio, 

procederase á elaboración dun resumo, esquema ou mapa conceptual do lido.  

 

- LECTURA NA BIBLIOTECA: Dedicarase unha hora á semana para cada grupo, 

como mínimo, para realizar lecturas no espazo da biblioteca de calquera tipo de 

textos, habituando aos alumnos e alumnas ás normas básicas que é necesario 

cumprir cando acudimos a unha delas, sexa a escolar, a municipal ou calquera 

outra. A biblioteca continuou colocada en recunchos: un para cada grupo de aula: 

infantil, 1º e 2º, 3º e 4º, 5º e 6º. Aumentaron outros como o recuncho do material de 

consulta, informática, a radio, espazo maker, inda que este último non funcionou 

este curso. 
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- HORA DE LER: esta actividade desenvolveuse dende o mes de outubro. Nela 

implicouse todo o Claustro, e en acordo do mesmo quitámoslle cinco minutos a cada 

sesión da mañá e do recreo. Deste xeito acadamos 20 minutos nos que de 11:45 A 

12:05 (xusto despois do recreo) todo o centro le diariamente. Para poder contar con 

recursos suficientes na aula, contamos co“maletín viaxeiro”, ou a biblioteca de 

aula que cada profesor titor equipou na biblioteca. O material cambiouse por 

trimestres. Deste xeito creamos nas aulas o recuncho da hora de ler. 

 

- AS MOCHILAS VIAXEIRAS: Esta mochila contén material diverso. Contos, poesía 

en castelán e galego, material informativo para as familias de comer saudable co fin 

de asimilar a importancia da alimentación sana, a guía do peón... material 

audiovisual de carácter informativo. Este curso, como xa reseñamos incorporamos 

os escornabots. Foi unha actividade moi ben acollida polas familias que se 

implicaron moi positivamente. 

-CONTACONTOS: Sesión de contos con escritores: Os Bolechas, Charo Pita. 

-TALLERES CREATIVOS: Creamos os obradoiros de lingua. Dúas sesións 

seguidas, unha de lingua galega e outra de castelá nos que traballamos os distintos 

tipos de textos, así como as súas propias creaccións. 

-CELEBRACIÓNS E EFEMÉRIDES: A biblioteca protagoniza todas as 

conmemoracións do centro. 

-EXPOSICIÓNS: Todos os materiais que se elaboraron ao longo do curso, 

exporanse para dalos a coñecer a toda a Comunidade Educativa, podendo 

permanecer algúns durante todo o trimestre e outros durante a semana na que se 

celebre a efeméride traballada. Outra canle de comunicación moi importante coas 

familias e o exterior son as reportaxes das efemérides que poden consultar na 

páxina web. 

- BIBLIOTECA VIRTUAL: Este curso compartimos os traballos a través de 

montaxes das aulas que se aloxaron na aula virtual ou na páxina web. 

Este curso a formación do profesorado adicouse a coñecer aplicacións para abordar 

novas metodoloxias así como coñecer en profundidade e sacar rendemento á aula 

virtual. 

-EDICIÓN DA REVISTA ESCOLAR OUTEIRO; Este ano é o número trinta e sete. 
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5.- AVALIACIÓN 

A avaliación do traballo foi continua ao longo de todo o proceso.  

Non obstante, distinguimos tres momentos: avaliación inicial, continua e final. Na 

avaliación inicial analizamos a situación da bilblioteca, que este ano estreou novo 

espazo. Como consecuencia realizáronse expurgos mais profundos, colocouse o 

novo mobiliario, creáronse os recunchos tendo en conta a situación e medidas de 

seguridade e  puxéronse ao día os membros novos do grupo.   

Na avaliación continua tratarase de ir  avaliando o plan a medida que o imos 

desenvolvendo, para ver ata que punto funciona  e se cómpren modificacións.  

Esta análise pódese realizar a partir da observación diaria, o diálogo, algunha 

enquisa… 

 Finalmente na avaliación sumativa ou final valoráronse todas as actividades levadas 

a cabo, así como o cumprimento dos obxectivos propostos, a introduccións de 

modificacións no proxecto e propostas de mellora a cerca do proxecto. 

 En cada reunión os membros do claustro de formación tratamos de valorar de forma 

obxectiva cada actividade programada, adaptándoa da mellor forma posible á 

realidade do centro, ás circunstancias do alumnado e aos obxectivos propostos. 

Criterios de avaliación: 

 Valoración das actividades desenvolvidas por todos os membros do grupo de 

traballo así como a implicación no mesmo  

 Estimación da calidade dos materiais realizados ao longo do 

desenvolvemento do proxecto 

 Comprobouse a repercusión do proxecto na práctica educativa docente 

 Valoración dos métodos empregados para levar a cabo todo o proxecto: 

Compróbase se a distribución de traballo entre os membros do grupo é a 

axeitada. 

Tivemos en conta o traballo en equipo 

Traballo coordinada e cooperativamente 

 Reflexar o grado de satisfacción do grupo co traballo realizado 

Consecución ou non dos obxectivos que previamente nos plantexamos coa 

realización deste proxecto 

 Certifícase  a correcta organización dos recursos humáns e materiais 

Grado de participación do profesorado para o desenvolvemento do proxecto 
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Grado de participación do persoal non docente 

Comprobar se os materias foron os suficientes ou pola contra se necesitan 

máis, tanto de tipo funxible, informático como bibliográfico 

 Verificar a incidencia do proxecto  no noso alumnado 

Adxuntamos a continuación unha parte da enquisa de avaliación da ponencia de  do 

proxecto de formación que acaba de finalizar. 

 

O QUE FIXEMOS BEN 
O QUE DEBEMOS MELLORAR 

 

 Implicar aos pais/nais coa súa 

participación nalgúns momentos. 

 Traballo en equipo 

 Posta en práctica as ideas que 

foron xurdindo 

 Ilusión con se afrontou o proxecto 

 A resposta do alumnado cara o 

traballo proposto. 

 Traballar con ilusión e implicar a 

toda a Comunidade Educativa. 

 O Clima de unión do claustro 

 Amosamos entusiasmo en todas 

as propostas. 

 A posta en marcha na aula. 

 

 Seguir intentando que o profesorado 

utilice máis a biblioteca 

 Informatización de todos os fondos da 

biblioteca 

 Seguir implicando e motivando  ao 

alumnado na vida e no día a día da 

Biblioteca 

 Compromiso como  grupo á hora de 

participar nas actividades acordadas. 

 Rematar a xestión informática da 

biblioteca e aproveitar todas as 

posibidades do Meiga. 

 Actualizar cda curso os carnets de 

biblioteca para  todxs os usuarios. 

 

6. GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS: 

En xeral tendo en conta a reflexión das necesidades plasmadas no proxecto e que 

foron subsanadas, podemos dicir que o grado de consecución dos obxectivos foi moi 

bo, aínda que hai que dicir que queda camiño por andar, e algunhas actuacións 

importantes para levar a cabo cara o curso que vén. 

Dentro dos obxectivos plasmados no noso proxecto, acadáronse a maioría deles, se 

ben pasamos a comentar os que se lograron en menor grado, así como as 

previsións cara o curso que vén a fin de acadalos e seguir a medrar. 

Catalogación de todos os fondos no soporte Meiga. 
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Recuperación do recuncho maker que non se usou dado que non podían compartir 

material se a situación sanitaria o permite. 

Recuperación do recuncho dos xogos nas mesmas condicións anterirore. 

7. GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E  DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

Nas actvidades desenvolvidas así como no propio proxecto implicouse e participou 

sempre o Claustro  de profesores. O equipo de biblioteca constituiuse con aqueles 

profesores que contaban algunha liberación horaria.  

Adoración Fernández González, responsable da biblioteca escolar contou con tres 

horas para esta activide. 

Sara Martínez Gallego,  unha hora,  

Óscar Gallardo Amiama, unha hora 

Lupe Aldao Sánchez, unha hora 

Sonia Sánchez Fernández, unha hora 

Paula Lapido Sánchez, unha hora, responsable do proxecto biblioteca creativa. 

Consideramos necesaria máis liberación para a adicación á biblioteca pois a 

dificulatade máis destacada para o desenvolvemento do Plan Lector foi o escaso 

horario do que dispoñemos para esta tarefa. 

O alumnado, respostou sempre moi positivamente en torno ás actividades 

relacionadas coa biblioteca, se ben, algúns grupos como medida de prevención 

permaneceron na aula burblla sen acudir á biblioteca. Esta dificultade solventouse 

formando a biblioteca de aula con fondos da biblioteca e creando nas aulas os 

recunchos de cuarentena. O alumnado de 5º e 6º acudiu á biblioteca, en horas de 

lecer no recreo ou despois do comedor. 

Os biblioaxudantes: colaboran na organización e xestión da biblioteca escolar. Son 

auténticos entes activos na organización e xestión da biblioteca. Colaboran na  

organización e colocación dos fondos para por en marcha a biblioteca polo día da 

biblioeteca. Tamén se explican as obrigas de coidar o material a fin de usalo e 

atopalo en bo estado. Este curso crearon un vídeo divulgativo  a coñecer o protocolo 

e as normas da biblioteca para usala sentíndonos todxs segurxs. Estas xornadas 

informativas corren a cargo dos biblioaxudantes, o alumnado de 5º e 6º  recibe 

primeiro esta formación: os criterios básicos da CDU, a información que contén un 

texuelo, os recunchos da biblioteca. Normas e consellos para usar a biblioteca. 



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN                  Memoria Plan Lector curso 2020/21 

19 

 

Colaborando coa biblioteca escolar o alumnado desenvolve destrezas que o 

enriquecen enormemente: a comunicación lingüística, a autonomía e iniciativa 

persoal, o tratamento da información e competencia dixital, edúcase así mesmo nas 

actitudes de colaboración e axuda, na importancia de respectar os materiais de uso 

común e de contribuír coas súas achegas ao bo funcionamento da biblioteca, un 

recurso vital no centro. 

Ao longo de todo o curso colaboran activamente na organización e bo 

funcionamento da biblioteca escolar.  

No primeiro trimestre organízase a hora de ler na que participa todo o Claustro e 

acórdase dedicar unha hora semanal das linguas a actividades de dinamización. A 

esta hora chamámoslle Plan Lector e dende aquí, ademáis de actividades de 

dinamización da lectura e a escritura organízarase tamén o servizo de préstamo e 

funcionan moitas veces os clubs de lectura. 

 Durante o primeiro trimestre, tamén se solicitan os carnets para os usuarios da 

biblioteca que se entregaron  polo día da biblioteca. 

Este curso integrámonos no proxecto bibliotecas solidarias, de voluntariado de 

lectura. O alumnado recibiu como premio pola súa colaboración coa bilioteca escolar 

un diploma e un obradoiro de formación no que aprenderon a realizar un booktrailer. 

As familias colaboraron realizando sesións de  que nos enviaron a través de vídeso 

ou audios para compartir ver nas aulas na hora de ler.  

A biblioteca é hoxe a aula máis acolledora e atractiva do colexio. Neste logro 

implicámonos todos: profesorado e alumnxs. A biblioteca é un recurso valioso para 

todxs e o seu cuidado será tamén unha tarefa que nos concerne a todxs. 

Non puidemos realizar unha festa de inauguración da biblio, dada a pandemia, pero 

iso sí usamos os seus recursos e disfrutamos dela atendendo ao protocolo. 

 

8. GRAO DE INTEGRACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA NOS 

PROCESOS DE ENSINANZA APRENDIZAXE… 

No ámbito de integrar a biblioteca como recurso e apoio no proceso de ensino-

aprendizaxe, e para promocionar e facilitar a utilización da biblioteca elaboramos un 

horario de biblioteca a fin de coordinar o seu uso para que cada profesor de área ou 

titor/ra conte cuhna hora semanal no horario para impartir clases na biblioteca, sen 

solapamentos, independentemente doutras que lle requiran as actividades 
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programadas. Este mesmo servizo pretendemos que o cumpra a biblioteca 

destinando no horario do profesorado unha hora para cada materia na biblioteca a 

fin de que se potencie o seu uso, e se faga tamén dun xeito coordinado. 

Fomentouse o uso da biblioteca como aula de traballo e investigación e non só 

como lugar de lectura por pracer sen obviar esta importancia e a consecuencia que 

ten o fomento do gusto pola lectura.  

Seguirase a facer divulgación do material da biblioteca, realizaranse sesións de 

formación aos usuarios para que poidan usar o Meiga e facer consultas dos fondos 

existentes ou de servizos de préstamos. 

A biblioteca está sempre presente nas actividades de celebracións, nas que se 

colabora con algunha proposta de investigación ou creatividade en torno ao tema a 

celebrar. 

A biblioteca estivo presente e foi un pilar  básico para desenvolver os Proxectos do 

centro creando o recuncho co material de información para cada proxecto a 

desenvolver no centro. 

A nosa biblioteca é un espazo acolledor, donde se le por pracer, para informarse, 

donde se abordan as linguaxes diversas e alfabetización múltiple, un lugar dotado de 

recursos, inclusivo que palia desigualdades derivadas das distintas procedencias 

das familias e permite o acceso a cultura por igual favorecendo polo tanto ao 

alumnado procedente de familias mais desfavorecidas e a atención á diversidade.  

O mes da ciencia. Xa reflexado.  

Na área de C. da Natureza investigamos sobre os animais. Na clase de 5º e 6º 

traballaron sobre os reinos no primeiro trimestre, e no terceiro sobre a materia e as 

súas propiedades. Asímesmo usaron materiais de consulta para coñecer os órganos 

e aparellos do noso corpo o seu funcionamento e coidado saudable. 

Calquer curso que precisa averiguar ou consultar información, realizar traballos 

acude á biblioteca, pois alí atópanse todos os recursos de forma presencial ou 

virtual, para usar e realizar os nosos traballos de investigación. 

A día de hoxe, a biblioteca é o motor que dinamiza a vida do centro, dende espazo 

para a lectura por pracer, lugar para buscar fontes de información, ou punto 

dinamizador das conmemoracións, traballos  de investigación ou simplemente para 

consultar e ampliar ou reforzar os contidos que se están a traballar. 

A aula abalar, a aula virtual, os proxectos do centro como Voz natura, e os 

departamentos de EDLG ou Actividades Complementarias e Extraescolares 
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convértense nos eixos a través dos cales a biblioteca difunde as iniciativas, 

actividaes e proxectos. 

A biblioteca protagoniza e coordina o desenvolvemento dos proxectos de 

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

desenvolvemento.  

O proxecto deste ano relacionado con Voz Natura, sobre o camiño de inverno, 

promoveu a creación do recuncho con materiais sobre esta temática e a adquisición 

de contos para distintas idades tamén sobre o camiño. 

A biblioteca foi pois o soporte para o desenvolvemento do proxecto “O camiño 

Guímaro”, que dada a situación de non poder interactuar entre o alumnado 

continuaremos no mesmo proxecto o vindeiro curso, e dende a biblioteca segurán 

xurdindo propostas e iniciativas para o seu desenvolvemento. 

Polo tanto este proxecto non se avaliou na súa totalidade. Para facelo teriamos en 

conta os seguintes ámbitos e criterios. 

Proxecto Eduemociona: Entre outras actividades creouse  na biblioteca un 

recuncho de contos sobre as distintas emocións a fin de contar con recursos para 

coñecer e xestionar mellor as nosas emocións.  

 

Adoración
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