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INTRODUCCIÓN 

O noso centro pasou a integrarse no PLAMBE no curso 2009/10. Supuxo para colexio 

unha fonte de recursos  fundamental tendo en conta as posibilidades que se nos abrían de 

organizar e dinamizar a biblioteca como un centro de recursos para a lectura a información e a 

aprendizaxe. 

 A día de hoxe contamos cunha biblioteca escolar que posue recursos informáticos, 

fondos audiovisuais, contos, material de consulta... Agora toca catalogar, organizar todos os 

recursos existentes, difundilos entre os diversos sectores da comunidade escolar  e sobre todo 

optimizar o aproveitamento dándolle un uso adecuado e eficaz. 

Aquel espazo inicial, que era unha aula ordinaria do centro e con estantes metálicos 

para colocar os libros converteuse nunha biblioteca acolledora e funcional ao servizo do 

alumnado e o profesorado  atopando nela fontes informativas diversificadas, a posibilidade de 

prácticas innovadoras no  tratamento dos contidos curriculares así como a educación para a 

lectura crítica e o uso responsable e eficaz da información. 

 Na nosa biblioteca escolar accedemos aos recursos presentes e aos que se atopan en 

liña converténdose nunha fiestra ao exterior. Atende as demandas de cada un dos niveis, 

facilitándolles a súa formación e dotándoos de recursos que necesitan para enriquecer a 

formación integral. 

 A biblioteca Escolar é un recurso vital no centro que dinamiza a lectura, a 

investigación e búsuqeda de información apoiando o sproxectos levados a cabo durante  o 

curso e atende ao desenvolvemento do currículo e das competaencias clave e unha ensinanza 

interdisciplinar entroncada pois cos temas transversales. 

 A nosa bibioteca compensa as desigualdades socioculturais e económicas de orixe do 

alumnado e das familias, so por  á súa disposición materiais como fontes de información  para 

o desenvolvemento das aprendizaxes, para a lectura e a investigación. 

A biblioteca escolar é o espazo no que lemos, nos informamos, investigamos, 

aprendemos e tamén disfrutamos. 

  

GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS: 

En xeral o grao de consecución dos obxectivos podemos dicir que é bo. Cada curso é 

un tramo do camiño no que aínda queda percorrido. Varias son as dificultades que atopamos 

para poder formar o equipo de biblioteca, organizala, e dinamizala. 
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 A  situación do centro derivada dos recortes, ten como consecuencia a escasez dos 

recursos humanos. Quizáis sexa esta a dificultade fundamental, máis o compromiso para que 

siga a funcionar a nosa biblioteca, levounos a dedicar tempo ás veces fóra do horario lectivo 

ou calquer momento libre co que se contase no centro, priorizando as actividades de 

dinamización para que o  noso alumnado sente as bases da aficción á lectura, o interés por ler, 

buscar información, interpretar, organizar…..sendo estos os cimentos na contrucción dunha 

formación rica, de persoas autónomas, capaces de buscar e aprender… 

O equipo da biblioteca estivo formado por: 

Priorizamos a dinamización da biblioteca en varias vertentes: dinamización da lectura, 

traballo e investigación e relación coas TICs, catalogación, expurgo e organización da 

biblioteca.   

 

A) A NOSA BIBLIOTECA. 

 Recopilar, seleccionar e organizar os fondos da biblioteca. 

 Priorizar as necesidades para adquirir fondos novos. 

 Manter a figura  dun profes@r coordinador da biblioteca  con funcións definidas e 

procurar máis horario para esta adicación. 

 Implicar ao profesorado  nas actividades da biblioteca. Manter o equipo de apoio á 

biblioteca con funcións  definidas e horario. 

 Implicar ós alumn@s de 5º e 6º nas responsabilidades da biblioteca escolar. 

 Distribuir o espazo físico creando recunchos en relación co meiga primeiros lectores, 

lectores autónomos, e espazos temáticos acadando un ambiente agradable e 

motivador. 

 Dotar económicamente á biblioteca. 

 Dinamizar a biblioteca escolar. 

 Abrir a biblioteca escolar á comunidade para que sexa un elemento dinamizador da 

súa vida cultural propiciando relacións co exterior. 

 Establecer contactos e actividades conxuntas cos centros da zona que se atopan na 

rede do PLAMBE, dado que xa somos varios. 

 Catalogación e rexistro informático dos fondos da biblioteca a través do programa 

Meiga. 

 Crear o carné de bibliotecario e a axenda de lectura. 

mailto:profes@r
mailto:alumn@s
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 Impulsar actividades que fomenten a lectura como medio de entretemento e 

información 

 Elaborar guías de uso sinxelas e prácticas para os usuarios. 

 No referente aos obxectivos plantexados, podemos dicir que a maioría sendo 

obxectivos amplos están en proceso de consecución pero de xeito satisfactorio. 

Os fondos da biblioteca atópanse todos organizados, con carteis de xeito que é doado 

atopar información. A biblioteca conta con recunchos de lectura por idades: primeiros 

lectores, lectores autónomos e expertos e adultos, o recuncho de material de consulta para 

nen@s e para adultos, o recuncho de informática e recursos multimedia… 

Neste ámbito seguimos no proceso de catalogación, polo que o servizo de préstamos 

seguiu a ser manual. No primeiro trimestre do vindeiro curso solicitaremos os carnes de 

bibliotecarios. A causa fundamental foi a escasa disponibilidade horaria do profesorado que 

compón o equipo para a biblioteca.  Nesta situación tamén incidiu o feito de que 

paralelamente á colocación dos fondos se vai facendo  expurgo eliminando fondos 

deteriorados ou redistribuindoos para outras zonas. 

Cos fondos restaurables seguimos a manter o obradoiro de recuperación que fará de 

hospital para os libros deteriorados. Estes libros estiveron nun recuncho de lectura que se 

habilitou nun espazo do comedor que xa non se usa como tal, a fin de facilitar as posibilidades 

de lectura para os días en que as condicións climatolóxicas eran adversas e non se podía saír 

fóra nos periodos de lecer. 

Este ano o orzamento da biblioteca destinouse  á adquisición de fondos,  actualizando 

novidades, complteando oferta lectora e fondos relacionados  coas matemáticas, temática 

deste ano e tamén cos nosos proxectos de traballo que estaban en relación con Manuel María 

do que creamos o seu recuncho na biblioteca e o ecosistema, facendo un estudio de plantas e 

animáis..  Quédanos pendente en relación ao mobiliario a posible colocación dunha tarima 

para poder completar o recuncho do conto e a instalación dunha pizarra dixital. 

O servizo de préstamo funcionou todo o curso con fichas manuais para cada alumn@, 

onde se rexistran os préstamos. 

 No que respecta ás funcións específicas do coordinador e profesorado, a escasa 

liberación horaria fixo que os traballos se centrasen fundamentalmente na dinamización de 

actividades,  e na catalogación. 

Polo que respeta aos demáis obxectivos lográronse cun alto grao de cumprimento.. 
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B) A BIBLIOTECA COMO CENTRO DE RECURSOS. 

 Proporcionar un continuo apoio ao proceso de ensino e aprendizaxe favorecendo un 

ensino de calidade. 

 Dotar ao alumnado das capacidades básicas (comprensión da CDU) para 

desenvolverse comodamente na biblioteca. 

 Integrar a utilidade e a xestión da biblioteca escolar nos documentos do centro. 

 Descubrir as posibilidades dos fondos da biblioteca como fontes de información. 

 Coñecer os diferentes fondos da biblioteca ( atlas, enciclopedias, material informático, 

contos, revistas...) 

 Estimular a curiosidade do alumnado cara o uso dos máis variados recursos de 

aprendizaxe. 

 Adquirir habilidades para a búsqueda, tratamento e selección da información. 

 Convertirse no lugar e no recurso para o desenvolvemento do Proxecto Lector. 

 Convertirse no espazo privilexiado para o achegamento á lectura de textos literarios e 

informativos, sexa en formato impreso ou dixital, de forma presencial ou telemática, e 

para a adquisción paulatrina do hábito lector. 

Este curso tamén seleccionamos algúns contos por idades e con temáticas dos distintos 

valores, en algúns casos recomendados polas editorias, noutros por selección do profesorado. 

Outro ámbito desenvolto e no que avanzamos bastante foi no da catalogación, aínda que neste 

campo aínda nos sigue quedando camiño por andar. Rematamos coa catalogación de lectores 

autónomos este curso, así que no vindeiro curso iniciaremos a de material de consulta. 

En relación á formación de usuarios todo o centro polo día da biblioteca recibe unha 

explicación dos criterios para colocar e organizar recunchos, e libros, así como das normas 

xerais da biblioteca. 

Os nenos e nenas de 5º e 6º colaboraron na colocación  dos fondos. Ata iste curso os 

fondos catalogados en Meiga estiveron colocados por número de rexistro. Este curso despois 

dunha xornada de formación o alumnado de 5º e 6º coclocou estes fondos catalogados por 

orde alfabética das sinaturas, a colocación recomendable.  O día da biblioteca, @s nen@s de 

5º e 6º  son os encargados de explicarles aos outros como se organizan os recunchos 

dedicados ás seccións infantís e as normas da biblioteca, colocando varios murais feitos por 

eles que nos las recorden o resto do curso. 

Outro ámbito é o da biblioteca como soporte de información para os traballos de 

investigación. Neste ámbito mercamos fondos en relación cos proxectos deste curso; o 
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primeiro xiraba en torno ao noso ecosistema. Así que a biblioteca creou o recuncho de 

material de consulta para traballar neste proxecto: plantas, animáis, as necesidades de coidado 

do noso ecosistema. O outro tema de investigación foi Manuel María. Na biblioteca contamos 

co recuncho de Manuel María obras del e traballos de autores sobre él. No comedor o 

recuncho dos traballos feitos polos rapaces entorno a este gran escritor.  

Así o alumnado contou con material de consulta nestes campos combinando a consulta 

nos libros coa investigación a través das TiCs.  

C) FOMENTO DA LECTURA E ESCRITURA 

 Implicar a toda a comunidade educativa no proxecto (profesor@s, pais/nais, 

alumn@s...) 

 Integrar a biblioteca na actividade docente. 

 Dinamizar a biblioteca escolar con actividades de animación á lectura e á escritura. 

 Estimular o hábito da lectura despertando o interés por ler dende os primeiros 

momentos. 

 Cultivar n@s nen@s o pracer por ler compensando a falta de estímulos familiares e 

sociais de xeito que a lectura ocupe periodos de lecer. 

 Mellorar a calidade e a comprensión lectora. 

Inda que consideramos que se cumplen os obxectivos en bo grao somos conscientes da 

súa amplitude, da importancia de revitalizar continuamente a dinamización da biblioteca, de 

actualizar, coñecer e divulgar os seus recursos, ou simplemente estimular o hábito lector 

dende os primeiros momentos, cultivando o pracer por ler, compensando a falta de estímulos 

familiares e sociais de xeito que a lectura ocupe periodos de lecer. 

Neste senso, e no ámbito de integrar a biblioteca como recurso e apoio no proceso de 

ensino-aprendizaxe, do profesorado elaboraramos o horario de biblioteca a fin de coordinar e 

fomentar o seu uso para que cada profesor de área ou titor/ra conte cuhna hora semanal no 

horario para impartir clases na biblioteca independentemente doutras que lle requiran as 

actividades programadas. 

Así mesmo a hora de libre configuración está destinada a actividades de dinamización 

da lectura e dado que están agrupados por niveis, e como en cursos anteriores, ao resto dos 

cursos que con contan no horario coa hora de libre configuración da hora de lengua ou galego 

sácase unha hora que se imparte na biblioteca. chámaselle a esta hora Plan Lector e realízanse 

actividades de dinamización da lectura e a escritura. Daremos conta das actividades 

desenvolvidas no apartado. 

mailto:profesor@s
mailto:alumn@s
mailto:nen@s
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HORARIO DO RESPONSABLE E DO EQUIPO DE BIBLIOTECA 

O equipo de biblioteca estivo integrado por: 

Óscar Gallardo Amiama cunha hora de adicación 

Belén Maseda Quiroga cunha hora 

Félix Gómez GómezCunha hora 

Responsable: Adoración Fernández González con tres horas de adicación 

Horario de dedicación: 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª      

2ª      

3ª     Belén 

4ª    Félix Adoración 

5ª  Óscar 

Adoración 

 Adoración  

 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 A) ACTIVIDADES EN RELACIÓN COA ORGANIZACIÓN DA BIBLIOTECA E A 

SÚA XESTIÓN 

No 1º trimestre.  Mantemos os criterios en canto á distribución e colocación dos 

fondos na biblioteca seguindo o proxecto inicial: recuncho de infantil, 1º e 2º (primeiros 

lectores), recuncho de 3º e 4º (lectores autónomos) recuncho de 5º e 6º (lectores autónomos )   

espazo para a videoteca,  recuncho de informática, e o de material de consulta ten dúas 

seccións para o profesorado e para o alumnado, recuncho de xestión administrativa da 

biblioteca, recuncho de contos baixo a temática de valores, e espazo destinado aos escritores 

que imos coñecendo máis profundamente. Rosalía, Fina, Agustín, Neira Vilas, Manuel 

María… Colocamos todos os fondos tendo en conta en cada  recuncho dúas subseccións: 

Castelán e Galego. 

O día das bibliotecas escolares aproveitamos para facer a festa na biblioteca e dar a 

coñecer estes criterios de clasificación e organización así como da importancia de mantela en 

órde a fin de que a tod@ nos sexa máis doado buscar e atopar. Damos a coñecer o servizo de 

préstamo habilitando unha ficha rexistro de forma manual de xeito que cada alumn@ conta 
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cun histórico dos libros lidos durante o curso. Tamén se explican as obrigas de coidar o 

material a fin de usalo e atopalo en bo estado tod@s. 

 O alumnado de 3º,4º, 5º e 6º segue unha axenda de lectura que non é outra que unha 

libreta do PLAMBE… e ademáis unha compilación dos libros lidos e traballos pois esta 

libreta tamén se usa cando recollemos información de charlas, coloquios, saídas…. 

 A biblioteca estará presente tamén nas conmemoracións como: Samain, Día da non 

violencia de xénero, Nadal, A Paz, O medio Ambiente… 

 Neste 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. 

Por outra banda todos os profesores contarán cunha hora de biblioteca  asignada á 

materia ou titoría a fin de evitar solapamentos. No resto do horario lectivo poderase usar a 

biblioteca sempre que esté libre. 

Os fondos tamén poden saír da biblioteca, tanto para abastecer a hora de ler, com 

materiais de consulta que se levan as aulas segundo os temas que se estén dando. 

O servizo de préstamo funciona durante todo o ano con fichas manuais, dado que hai 

libros sen catalogar en meiga. 

No mes de novembro, unha vez elaborado o Plan Lector e acordados criterios de 

clasificación e colocación iniciamos o proceso de catalogación informática a través do 

programa meiga, a disponibilidade horaria é escasa así que catalogamos unhs 500 exemplares. 

Tamén se acordan os proxectos a desenvolver durante o ano procurando a 

interdisciplinariedade,  nos que a biblioteca estará presente e será a protagonista porque nela 

estará o material para a información. Este curso acordouse traballar sobre o noso ecosistema, 

e Manuel María. 

Unha parte das adquisicións decídense en relación a estos temas. Tamén se van 

completando tendo en conta as conmemoracións, novas necesidades, novidades…. Ao longo 

de todo o curso. 

Pretendemos deixar claro que no centro existe unha biblioteca que é un recurso 

educativo vital para a aprendizaxe  e que coñezan na medida do posible os recursos 

existentes así como a importancia de implicarnos todos para manter os fondos 

organizados, con criteiros comúns para o seu uso,  asequibles a todos os usuarios. 
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No 2º trimestre seguimos coa colocación dos fondos paralelos á catalogación e a 

realización de expurgos.  

Seguimos dando vida aos  recunchos dos escritores. Este ano tivemos tres exposicións 

a de  Rosalia de Castro, Neira Vilas e Manuel María. Como cada curso, atendendo ás 

temáticas que van xurdindo: a Paz,(Contos da igualdade)  a celebración do centenario de 

“Cantares Gallegos”,  o día da árbore, da poesía, semana da prensa… e os proxectos de 

traballo e investigación. 

Durante este trimestre tamén se puxeron en marcha as mochilas viaxeiras que 

funcionaron ata final de curso.  

Ao longo deste trimestre modificamos o criterio de colocación dos libros pasando de 

telos colocados por número de rexistro a colocalos por orde alfabética da sinatura. Neste 

traballo colaboraron os nenos e nenas de 5º e 6º. 

A biblioteca tamén abriu nas horas de lecer especialmente os días de mal tempo. Os 

martes na hora do recreo da mañá e os xoves no lecer despois de comer. Nesta tarefa tamén 

colaborou o alumnado de 5º e 6º. 

No 3º trimestre seguimos avanzando coa  catalogación do meiga. 

A biblioteca estivo presente na semana do Libro, das Letras Galegas, na que cobrou 

vida o recuncho de Manuel María.  

En relación a convivencia con escritores este curso visitounos de novo Xosé Lois 

Garcia que coñeceu a Manuel María e ten publicados varios libros sobre él, polo que veu a 

falarnos soabre Manuel María. 

Nas líneas prioritarias de actuación para o vindeiro curso será a de continuar coa 

catalogación do Meiga usando criterios da CDU. Así como o mantemento do blog e da páxina 

web. 

Queda pendente os fondos de consulta de enciclopedias tanto de infantil e primaria 

como para adultos, o material audiovisual e as adquisicións deste curso. 

Este curso seguimos a traballar  na formación de usuarios dando a coñecer os criterios 

de CDU, clasificación e organización da biblioteca. Esta actividade insistiuse máis no grupo 

de 5º e 6º que colaboraron na colocación atendendo aos criterios establecidos da CDU e 

signaturas dos libros. 

A biblioteca prolongouse fóra do seu espazo durante todo o curso: a través dun espazo 

nun recuncho no comedor escolar. Aquí veñen a parar contos froito do expurgo da biblioteca 

que aínd apoden servir. Así creamos un recuncho de letura para os días de mala climatoloxia. 



CEIP da Pobra do Brollón Memoria PLAMBE Curso 2015/16 
 

9 

 

Chegan ás aulas tamén a través dos maletíns viaxeiros, que se renovan cada trimestres 

ou cando crea o profesor titor e que abastecen a hora de ler con frecuencia. 

Material de consulta que se leva ás aulas ás veces segundo os temas sobre os que se 

esté a traballar. 

No terceiro trimestre tamén chega o momento da reflexión e da avaliación. Inda que se 

vai facendo durante todo o curso, froito da implicación nas actividades, neste trimestre 

plásmase o que saiu mellor, o que hai que cambiar…. 

Cara o vindeiro curso como xa reflexamos nas liñas prioritarias, manteremos os 

criterios de organización pero tentaremos acadar coa catalogación de xeito que no futuro se 

vaia en consonancia coas adquisicións de novidades. 

Unha vez rematada esta tarefa faranse os préstamos a través de meiga, creando os 

carnets de usuarios. 

Manteremos  a páxina web e o blog da biblioteca actualizado, unha canle estupenda 

para compartir con PLAMBE e coas familias. 

Este curso, aínda que xa a finais aumentamos o recuncho de informática colocando un 

portátil. Deste xeito agora contan con dous ordenadores na biblioteca para a búsqueda de 

información. Para o vindeiro curso mercaremos unha pizarra dixital que instalaremos na 

biblioteca. 

 

B) ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN  E DESENVOLVEMENTO DO PLAN 

LECTOR. 

 Englobamos neste apartado todas as actividades destinadas ao fomento da lectura: 

narracións, lecturas compartidas, encontros con autores, xogos de animación, obradoiros de 

contos, poesía, teatro…a lectura para aprender, para investigar, elaborar un traballo e tamén a 

lectura pracenteira, individual que ten como obxectivo o disfrute do texto. 

Dende o mes de outubro a maio, por sexto curso consecutivo, desenvolveuse no centro 

a Hora de ler, en horario despois do recreo de 11:45 a 12:05. Esta activiade realizase sacando 

das sesións da mañá cinco  minutos a cada unha  incluido o recreo. Para que as aulas conten 

con recursos para esta actividade en cada aula colócase un maletín viaxeiro, que contén contos  

diversos para cada grupo de aula e que os titores ou profesores de área seleccionan dende a 

bilbioteca. Estes maletíns cambian os fondos trimestralmente. Algunhas veces segundo o 

criterio do profesor empregouse a pizarra dixital ou a biblioteca para esta sesión. 

Nesta sesión lese e cóntase, este curso un día a semana os rapaces de terceiro e cuarto 

preparaban un conto para contarllo aos demáis. 
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Destinamos no centro unha hora  de linguas ao desenvolvemento de actividades de 

fomento da lectura e da escritura, impartindo esta hora profesorado resposable da biblioteca. 

Nesta hora, chamada no horario Plan Lector, desenvolvéronse  moitas das actividdes de 

dinamización da lectura e da biblioteca. Funcionou tamén o servizo de préstamo levando 

semanalmente ou quincenalmente, se non remataban, contos para ler para as súas casas. Cada 

semana antes de cambiar o libro elaboran un rexistro de lectura nunha libreta das enviadas 

pola asesoría de Bibliotecas Escolares de xeito que ao remate do curso cada alunmo ten  a súa  

axenda  de lectura coas  reflexións acerca dos libros lidos.  

Por outra banda, desenvolvemos actividades de creatividade a través da participación en 

concursos: organizados polo centro Certame de Contos de Nadal e Certame de contos Letras 

Galegas,  e mantendo a biblioteca presente nas conmemoracións. Obradoiros de poesía polo 

día da non violencia, creación de poemas baixo o lema “Eu tamén quero a Galicia”, despois 

de ler e comentar “ A pantasma da casa da matanza”. 

Preparáronse contos de guiñol por parte do alumnado de 5º e 6º para os máis pequenos: 

por Nadal “Das palabras e dos sonos todos somos donos ” e polas Letras Galegas “O 

misterioso ovo esférico” ademáis de obras de teatro tanto polo festival de Nadal como polas 

Letras Galegas. 

Nesta hora tamén desenvolvemos ás veces as reflexións dos clubs de lectura. 

Contamos con tres o de 3º e 4º, o de 5º e 6º e outro creado cos usuarios do centro de día. Co 

centro de día facemos reunión mensuais, mércores ou xoves alternando un mes o alumnado de 

3º e 4º e outro os de 5º e 6º. Esta asamblea faise na hora de Plan Lector sinalada 

anteirormente.  

Dende esta sesión retomouse a partires do 2º trimestre a mochila viaxeira, que, unha 

vez máis, foi moi ben acollida polas familias e tamén polos rapaces aos que lles gusta moito. 

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: libros para a familia, pais, avós, irmáns menores, maiores para eles. poesía 

e narración galego e castelán. Material audivisual: xogos educativos e un documental. 

Por outra banda a fin de usar coordinadamente a bibliotca e quetodo o profesorado teña 

acceso sen solapamentos  e fomentar o uso deste recurso estableceuse un horario para cada 

titor/a. Deste xeito a biblioteca conta co seguinte horario: 
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Hor/días Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1ª  5º,6º   Infantil 

2ª 1º,2º     

3ª   5º,6º 3º,4º Xestión 

4ª    Xestión Xestión 

5ª  Xestión  Xestión  

 

 A biblioteca estivo presente nas conmemoracións ofertando lecturas e actividades  

relacionadas coas temáticas e foi protagonista nas relacionadas con ela: Día das bibliotecas, 

Dá de Rosalía, día do Libro, Letras Galegas….que reseñamos máis detalladamente a 

continuación. 

Foi a protagonista dos proxectos de traballo, guiando, propoñendo actividades e aportando as 

fontes de información. 

A finais de curso, en xuño, como cada ano editaremos a revista Outeiro, que ven a ser unha 

reflexión das experiencias, e aprendixaxes ao longo do curso. 

 Actividades de Dinamización: Conmemoracións 

Día das Bibliotecas Escolares 

O día comezou lembrando a distribución da 

biblioteca: a zona de infantil e 1º e 2º (vermello); a zona 

de 3º e 4º (verde) e a de 5º e 6º (amarelo). É un bo 

momento tamén para repasar as normas. 

DEspois tomaron protagonismo os contos e cada 

grupo contou o seu conto 

-1º e 2º: “O pallaso que non quería facer rir”. 

- 3º e 4º: “para morrer de risa” 

-5º e 6º: “Quen me quere adoptar”? 

Despois, chegou un dos momentos máis agardados polo 

nenos/as: a sorpresa que este ano foi…bolsas de 

https://www.edu.xunta.es/centros/

ceippobrabrollon/node/518 

 

https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/518
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/518
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chuches con forma de bolboretas colocadas enriba 

dos contos. Algo que nos pareceu moi significativo, que 

fala por si só. 

Xunto con este agasallo, recibiron o marcapáxinas do 

colectivo Lemos Le. No reverso, contén un texto de 

Olga Novo escrito para o Día Das Biblioteca. 

Samaín: do 26 ao 29 de outubro, 

 os pais/nais/familiares do alumnado viñeron a contar 

historias de medo na hora de ler; sempre cunha 

mensaxe moi clara, unha conclusión, unha moralexa 

que aprendemos de cada conto.. 

Luns: Marín e Lidia”Érase unha vez unha ovella” 

Martes: Marisa; “O home Lobo” e “a serpe máxica” 

Mércores: Javier “UNHa voda moi encigüeñada” 

                   Isabel; Un conto viaxeiro escrito no ano 2003 

por nenos da comarca de Lemos. 

Xoves: Sandra, Un conto de lobor. 

3º,4º,5º e 6º visitaron o centro de día para compartir 

historias de medo. 

 

https://www.edu.xunta.es/centros/

ceippobrabrollon/taxonomy/term/

14 

 

25 de novembro, día da non violencia de xénero 

O alumnado de 4º leu “Nera, a Ferreira”, de Imelda 

Barrio.coa temática da igualdade e o compromiso de 

loita. 

Imos vendo como Nera crece coas ideas claras, 

reivindicándose, loitando pola igualdade, pola 

xustiza…chega a ser ferreira e ademais xefa. 

Os alumnos/as de 5º e 6º leron A Lagoa das nenas 

mudas, de Fina Casalderrey. Coa temática dos malos 

tratos. 

Tamén lemos Xela voveuse vampira outra obra que 

https://www.edu.xunta.es/centros/

ceippobrabrollon/node/528 

 

https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/taxonomy/term/14
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/taxonomy/term/14
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/taxonomy/term/14
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/528
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/528
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reflexa as consecuencias da violencia de xénero. 

Reflexionamos, sacamos ideas e log elaboramos dous 

murais con dous lemas: 

Se doe non é amor 

Usa ben as mans! 

Festival de Nadal: 

Recollida de panxoliñas tradicionais, elaboración dun 

mural. 

XXV Certame de contos de Nadal. 

Convivencia co centro de día, contos de nadal. 

Festival o dá 18 de decembro de 2015: panxoliñas, teatro, 

entrega de premios aos gañadores do certame. 

https://www.edu.xunta.es/centros/

ceippobrabrollon/node/532 

 

Día da non violencia A Paz. 

Por medio dos clubs de lectura lemos en  

3º,4º: “O elefantiño dunha soa orella” 

5º,6º  “O Carteiro de Bagdag”. 

https://www.edu.xunta.es/centros/

ceippobrabrollon/node/534 

 

Día de Rosalia, 24 de febrero  

Commemoramos este día xonxuntamente co concello. 

Asistimos a casa da cultura para ver nunha presentación a 

vida de rosalia, agaslláronno cunha flor e unha pasta. 

Ao longo destes días traballamos no centro en torno a 

Rosalía de Castro: profundizamos na súa biografía, 

coñecemos máis a fondo a súa obra, entendemos o 

que significa para Galicia, para todos nós…O seu 

recuncho ensinounos algo cada día.  

Limos “A Pantasma da casa da matanza” recitamos o 

poema negra sombra e debuxámolo. 

Despois o alumnado tamén creou poemas. 

https://www.edu.xunta.es/centros/

ceippobrabrollon/node/538 

 

Presentación do conto Mª Castaña. 

Asistimos a casa da Cultura para a presentación deste 

https://www.edu.xunta.es/centros/

ceippobrabrollon/node/542 

https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/532
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/532
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/534
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/534
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/538
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/538
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/542
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/542
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conto que elaborou o CIM de Monforte con motivo do 

día da muller e no que coalaboramos os centros da zona 

coas ilustracións da historia, pois Mª Castaña foi a muller 

da zona do ano 2016. 

Tamén nos deron a coñeñcer a muller do ano 2017 sobre 

a que traballaremos, Lola de Penelas unha oleira de 

Sober. 

 

Visita de Xosé Lois García. 

Visitounos no mes de abril, así que nos achegou aos 

libros, e a dous escritores á vez, a  él mesmo, Xosé Lois, 

e a Manuel María pois veunos a contar parte da vida, 

anécdotas, inquedanzas, intereses… deste escritor co que 

compartiu experiencias e sobre o que publicou dous 

libros. 

Compartimos esta actividade cos nosos amigos do centro 

de día. 

Levamos xa tempo traballando sobre Manuel María: 

visitamos a súa Casa Museo, participamos no 

calendario do Colectivo Pedagóxico Estiño, e na 

elaboración da revista do mesmo nome con 

pasatempos, indagamos na súa vida e obra cun 

recuncho que recolle todos os libros que temos del no 

centro. 

https://www.edu.xunta.es/centros/

ceippobrabrollon/node/548 

 

Día do Libro 

O venres 22 de abril conmemoramos o día do libro e 

nada mellor que renderlle homenaxe a estes grandes 

amigos lendo contos.. Así que os nen@s de 3º,4º,5º,e 6º 

prepararon un conto nos días anteriores. 

O 22 na hora de ler cada nen2 de infantil, 1º e 2º escolleu 

un nen@ dos contacontos ao azar, e como facia bo, 

elixiron un lugar do patio para contarlle o conto. 

Coñecemos tamén aos mellores lectores deste curso que 

levaron un premio. 

https://www.edu.xunta.es/centros/

ceippobrabrollon/node/552 

 

https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/548
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/548
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/552
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/552
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Entre tod@s nesa semana elaboramos un conto viaxeiro 

que percorrreu as aulas, naceu en infantil co título de “ O 

soño de Martiño” e rematou en 5º e 6º…así que 

aproveitamos para lelo. 

Despois tod@s tiveron un agasallo o marcapáxinas do 

plambe deste curso. 

Festival Letras Galegas. 

Ao longo do curso traballamos sobre a figura de Manuel 

María. Visitamos a casa museo en Outeiro de Rei, 

colaboramos na elaboración do calendario Estiño e da 

revista do mesmo nome creando pasatempos sobre 

Manuel María.. pois agora toca máis unha semana 

cultural na que cada día coñeceremos algo de Manuel 

María e que rematará co festival no que cantaremos con 

rap a súa vida, recitaremos poemas do seu libro “Os 

soños na gaiola” cos que logo traballaremos convertindos 

en caligramas. O alumnado de 3º e 4º representou unha 

obra súa Berenguela e cantamos dous poemas o “Carro” 

e “Canto ao idioma galego”. 

Ademáis outras actuacións como o teatro de infantil 

“Pedro e o lobo”, o guiñol de 5º e 6º “o misterioso ovo 

esférico” e a peza de teatro tamén de 5º e 6º “O cambio 

climático” e o club do chiste de 4º. 

https://www.edu.xunta.es/centros/

ceippobrabrollon/node/555 

 

Semana cultural letras Galegas: 

• Luns 9: Profundamos na vida e obra de Manuel 
María. 

• Martes 10: Coñecemos os nomes das partes do carro 
e do arado coa colaboración  de Chinco. 

• Mércores 18: Obradoiro “A música e Manuel María” 
(“A vaca”, “A cidade”) 

• Xoves 19: Intercambio co CEIP Santa María de 
Castro (Boiro) para contar Lendas da zona e recitar 
poemas de Manuel María. 

 

  

https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/555
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/555
https://picasaweb.google.com/116357086113781749221/6287209474604806913
https://picasaweb.google.com/116357086113781749221/6287209474604806913
https://picasaweb.google.com/116357086113781749221/6287210545893381537
https://picasaweb.google.com/116357086113781749221/6287210545893381537
https://picasaweb.google.com/116357086113781749221/6287209691097575041
https://picasaweb.google.com/116357086113781749221/6287209535697804625
https://picasaweb.google.com/116357086113781749221/6287209535697804625


CEIP da Pobra do Brollón Memoria PLAMBE Curso 2015/16 
 

16 

 

OUTRAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

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

viaxeira. Esta actividade gústalle moito aos rapaces e é moi ben acollia polas familias. En 

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

de venres a luns. 

Elaboramos un texto para dirixirnos con él as familias, distribuimos as páxinas no caderno 

viaxeiro con fotos do alumnado para motivalos a crear os seus recunchos coa súa familia. 

 

 

 

Día mundial da árbore e da poesía 

. Ao longo desta semana  limos o conto “O castiñeiro dos desexos”, unha 

actividade en colaboración coa Deputación de Lugo que nos enviou os contos e o 

castiñeiro. 

Despois traballamos con esta historia, e reflexionamos sobre ela. 

Rematamos plantando en equipo o noso castiñeiro. 

 

  

 

Clubs de Lectura 

Este curso creáronse varios clubs de lectura. 

 Cuarto aproveitando a hora de libre configuración. Leron “Nera a Ferreira”, “o mundo 

ao revés” e  “O neno can”.  

 3º,4º dentro da hora do Plan lector; Lemos tres libros: ” Malos tempos para os 

fantasmas” de Agustín Fernández Paz, “Xela volveuse vampira” de Fina Casalderrei e 

“O elefantiño dunha soa orella” 

 5º e 6º. Leron: “Dúas bágoas por máquina”, “Pantasmas no corredor”, “O carteiro de 

Bagdag”. 

 Club de lectura co centro de día. Resultou unha actividade moi enriquecedora na que 

compartimos reflexións, vivencias nen@s e maiores. Celebramos as reunións o último 

mércores ou xoves de cada mes para alternar co alumnado de 3º e 4º ou 5º e  6º 

https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/545 

 

https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/547 

 

https://picasaweb.google.com/116357086113781749221/OCastineiroDosDesexos
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/545
https://www.edu.xunta.es/centros/ceippobrabrollon/node/547


CEIP da Pobra do Brollón Memoria PLAMBE Curso 2015/16 
 

17 

 

Algunhas veces resultaba tan interesante que nos xuntabamos todo o grupo: 3º, 4º, 5º 

e 6º. 

Compartimos con eles: 

-Un capítulo de Memorias dun neno labrego o can de Balbino e dúas bágoas por máquina  e 

debatimos sobre o maltrato aos animáis. 

- Historias de medo. Os nosos rapaces contáronlles contos de medo recollidos nazona. Eles 

contáronlle aque lletiñan medo cando eran nen@s. Achegáronnos a mitos como o papón,o 

home do saco, o sacauntos…. 

 - Contos de Nadal, Os nosos rapaces léronlles panxoliñas recollidas da zona, que algún sabía 

cantar. Así puxémoslle música. Eles contáronnos trasnadasque se facian polo Nadal… 

- As tradicións do entroido. No colexio celebramos os compadres e as comadres, pero 

achegáronnos coas súas vivencias  ás celebracións de antes e as tremendas disputas entre 

homes e mulleres….como houbo un tempo que estivo prohibido o entroido… 

En marzo traballamos con Rosalía. Na reunión co centro de día foi dende 3º,4º,5º,e 6ºº pois 

recitamos poemas de Rosalía, creados polos alumn@s... Os maiores tamén nos recitaron 

poemas de Rosalía, “Castellanos de Castilla” e fixeron de guía nunha exposición de materiais 

antiguos que tiñan no centro. Así vimos como se fiaba a lá, mecheiros, maletas, e o conto con 

troquelados da Carapuchiña vermella 

 Xa en maio levamos a cabo a última xuntanza deste curso  e falamos de Manuel 

María….recitáronnos o poema do carro e nós a eles varios do libro “Os soños na Gaiola”.  

Agasalláronnos cunha libretiña feita por eles que nos servirá de axenda….Moitas grazas por 

ensinarnos tanto. 

 

Revista Escolar Outeiro: Na súa redacción participa todo o colexio, indaque a maioría 

dos traballos lévanos a cabo no nomes de maio, pasado o festival das Letras Galegas os 

rapaces de 3º,4º,5º e 6º. Agora convírtense en reporteiros para lembrar as experiencias máis 

salientables ou crear os seus propios contos, poemas, debuxos, e dar vida a Revista escolar 

Outeiro que sairá no mes de xuño. 

 

Proxectos de traballo e investigación Ao longo do curso, a biblioteca tamén estivo 

presente en estreita colaboración cos dous proxectos deste ano: Coñecemos o noso ecosistema 

“Descubrindo a Pobra”, tema que se traballou dende o programa de voz Natura e Manuel 

María. Do seu desenvovemento dase conta máis adiante. 
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Iniciaronse nesta sesión os traballos de investigación. Traballamos ao longo do curso 

sobre a vida e obra de Manuel María. No primeiro trimestre visitamos a súa cas museo en 

Outeiro de Rei. Buscamos en internet para escoitar a súa voz e coñecer a súa vida, escoitamos 

aos Mestres que o coñeceron, e participamos na elaboración do calendario Estiño que este 

curso llo adica a Manuel María. A nós tocounos a súa etapa en Monforte.  

No segundo trimestre visitounos Xosé Lois García, falounos de Manuel María e 

organizamos o seu recuncho na biblioteca. 

No terceiro trimestre limos varias obras deste escritor, Os soños na gaiola, e organizamos 

a semana cultural e o festival entorno á figuar do escritor. 

Así contamos cun compendio de actividades que recolleremos nun manual sobre Manuel 

María. 

O outro proxecto o noso ecosistema, en relación co programa para este curso de Voz 

Natura tamén atopou o seu eco na biblioteca. 

O alumando atopu aquí e nas súas familias (que colaboraron aportando información) o 

lugar para buscar información e traballar para coñecer o noso ecosistema, coidalo e protexelo. 

Realizamos consultas para coñecer a xeografía do noso concello, a flora, a fauna e o 

clima, facendo especial mención aos animáis e as prantas entroncando este traballo coas 

aáreas de C. Sociais e c. Naturais.  

 

GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO  E  DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 Nas actividades desenvolvidas así como no propio proxecto implicouse e participou 

sempre o Claustro  de profesores. O equipo de biblioteca, como xa reseñamos  constituiuse 

con aqueles profesores voluntarios pois a liberación horaria é escasa. Asumiron o 

desenvolvemento do proxecto lector aínda que nas propostas e na toma de decisións  

implicamos ao Claustro. Consideramos necesaria máis liberación para a adicación á biblioteca 

pois o obstáculo fundamental para acadar os obxectivos propostos foi o escaso horario do que 

dispoñemos para esta tarefa. 

 Insistiuse nesta necesidade, e na sobrecarga de traballo que asumimos no compromiso 

de manter o equipo de biblioteca e na súa dinamización con profesorado que queda sen gardas 

á administración a través de inspección; inda que esta recoñece a labor que se está a facer no 

centro e a sobrecarga, nos manifesta que non depende únicamente das súas propostas.    
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O alumnado, respostou sempre moi positivamente en torno ás actividades relacionadas 

coa biblioteca, @s nen@s e nen@s de 5º e 6º  colaboraron na colocación dos libros seguindo 

con interés as orientacións e os criterios que os mestres lles dabamos para esta tarefa: número 

de rexistro, os recunchos por atendendo aos criterios de clasificación en miga: primeiros 

lectoes, lectores autónomos, lectores expertos…, galego, castelán. cómic, enciclopedias..... 

As familias tamén acollen moi ben actividades propostas dende a biblioteca, 

colaborando positivamente  en calquer actividade proposta dende a biblioteca: recopilación de 

información, de contos, adiviñas, a mochila viaxeira, acudir a contar contos... 

En resume, a nosa biblioteca escolar ofrece oportunidades para que o alumnado e o 

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

aprendizaxe ou de ensinanza nos que están inmersos. Únicamente precisan disponibilidade 

horaria para optimizar este recurso. 

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

implicámonos tod@s: profesorado, alumn@s... A biblioteca é un recurso moi valioso para 

tod@s e o seu cuidado será tamén unha tarefa na que nos implicamos tod@s. 

 

GRAO DE INTEGRACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA NOS 

PROCESOS DE ENSINANZA APRENDIZAXE.. 

A biblioteca é un recurso fundamental para a formación do alumnado e tamén  do 

profesorado  nesta sociedade que demanda cidadáns dotados de destrezas para a consulta 

eficaz das distintas fontes informativas, a selección crítica da información e a construcción 

autónoma do coñecemento. 

Un uso continuado de fontes informativas diversificadas, a extensión de prácticas 

innovadoras no tratamento dos contidos curriculares así como a educación para a lectura 

crítica e o uso eficaz e responsable da información contribuen a mellores logros e por iso se 

fomentou 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. 

 Este curso, a biblioteca converteuse no recurso de búsqueda de información do centro, 

tanto a nivel de material de consulta impresa, como a través das Tics. Cada  profesor puido 

facer uso desta aula como complemento do proceso ensino-aprendizaxe das súas materias 

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. 

mailto:nen@s
mailto:nen@s
mailto:alumn@s
mailto:tod@s
mailto:tod@s
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 Non esquecemos a biblioteca como lugar privilexiado para achegarnso a multitude de 

formato de textos literarios: poesía, teatro, contos, soporte dixital ou impreso… como lugar de 

lectura, Por iso as sesións do plan lector, unha semanal para cada ciclo, desenvolvéronse na 

biblioteca ademáis das actividades de dinamización e conmemoracións. 

 No comedor existe outro recuncho a donde van a parar todos os libros restaurados, que 

estaban deteriorados. Este espazo de lectura úsase  especialmente cando as condicións 

cilmatolóxicas do exterior son adversas. 

No día a día e no desenvolvemento do currículo a biblioteca é un soporte moi válido para 

completar a información que precisan buscar con frecuencia tanto o alumnado como o 

profesorado. Neste campo vai moi unida ás TICs outra fonte de información moi  utilizada: os 

proxectos, biografía de Rosalía, Manuel María, actividades das áreas de Ciencias Naturais e 

ciencias  sociais.... 

A biblioteca é a protagonista e un apoio fundamental no desenvolvemento dos 

nosos proxectos de traballo e investigación. Este curso desenvolvemos dous. 

Descubrindo a Pobra 

Manuel María 

 O primeiro dirixido ao alumando de infantil e primaia e o segundo dirixido ao 

alumnado de 3º,4º,5º,e 6º inda que dalgunha maneira participaron tod@s. 

Con este tipo de traballo pretendemos incentivar: 

 A responsabilidade de cada un e coleciva 

 A comunicación e o consenso entre os membros do grupo 

 O liderado compartido e a responsabilidade dos grupos 

 A diversidade enriquecida 

 A análise crítica da informaicón 

 A capacidade de síntese 

 A mellora das aprendizaxes 

 A paricipación das familias nas actividades de aprendizaxe. 

Tentaremos que os equipos funcionen de maneira cooperativa polo que teremos en conta 

que: 

 conten cun fin común comparido por todos os membros. 

 Repartimos responsabilidades nas que tod@s eestarán implicados 

 motivación intrínsica para lograr alcanzar o fin. 

 Convicción de que cada un achega ao ben común. Se algún falla fracasarán todos. 

mailto:tod@s


CEIP da Pobra do Brollón Memoria PLAMBE Curso 2015/16 
 

21 

 

Labor docente: planificar o traballo; propoñer os equipos, estruturar as tarefas, organizar as 

técnicas, distribuír o espazo, dirixir e facilitar as fontes de información, ser de guía e axuda en 

todo momento axundando a vencer dificutades ou estancamentos.... 

Este tipo de traballo contribúe a un mellor desenvolvemento e adquisición das competencias 

básicas: Saber, saber facer e saber ser ou estar. 

 

DESENVOVEMENTO. 

Descubrindo a Pobra 

A observación e identificación do noso medio, as plantas, as árbores e os animaias dun lugar, 

as relacións entre eles, os coidados  que requiren e beneficios que nos aportan. 

A valoración dos elementos estudiados 

Obxectivos: 

Desenvolver actitudes de sensibilización ante o coidado do noso ecosistema e os benficios do 

seu bo estado para a nosa saúde 

Investigar situacións do medio natural 

Realizar entrevistas e analizar críticamente as situacións 

Identificar e comprender as relacións que se establecen entre os elementos dun ecosistema. 

Aplicar as TICs ás necesidades formuladas. 

Recursos. 

Medios para observar plantas, animáis, espazos naturais, material bibliográfico (libros de 

consulta), Recursos dixitais: EDI, ordenador, conexión a internet, actividades con expertos,  a 

familia...) Fichas de traballo. 

 

Fase 1. Na primeira etapa: identificamos un tema moi próximo a nós. Tendo en conta que 

estamos nunha zona rural. Calquer alumno do centro está en contacto co medio natural ou o 

ten moi próximo.  

Por outra banda a visita á Lagoa de Cospeito permitiunos observar un ecosistema, valorar 

estes espazos e a necesidade de coidalo para que medre con saúde. 

Partimos da visita a un ecosistema moi especial, a lagoa de Cospeito. Coñecemos alí 

os seus elementos, medio físico, flora e fauna que difiren do noso pero que constitue un claro 

exemplo da riqueza e o valor dun ecosistema no que reina o equilibrio. 
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Fase 2. Recollida de información: Empregamos varias fontes:  

 libros sobre ese tema as plantas, os animáis, espazos naturais, xonas de interés….  cos 

que creamos o recunho de Voz Natura deste ano. 

 Información recollida nas nosas familias. 

 Información recollida de institucións como o concello. Visita ao punto limpo e a un 

espazo natural, unha pequeña charca con un índice bastante alto de contaminación 

debido ao lixo vertido. 

 Información aportada por dúas sesións con expertos. Unha actividade promovida pola 

Deputación “Somos biosfeiros e biosfeiras”, na que lles permitiu coñecer as especies 

autóctonas, as invasoras e coñecer os danos que estas poden causar.   

 Outra segunda sesión levouse a cabo polo día mundial do medio ambiente  a cargo de 

dous técnicos de Medio Ambiente na que profundizaron no estudio dos elementos dun 

ecosistema, da necesidade de coidalo para manter o equilibrio e o gran incidencia que 

ten no noso benestar, así que quedo moi claro a necesidade nos falaron dos elementos 

do ecosistema, da necesidade de equilibrio e do compromiso de tod@s para coidalo. 

 As TICs estiveron presentes para elaborar os traballos e busacar e completar a 

información. 

Análise da información, postas en común, distribución das tarefas.... Distribuímos o 

traballo, Cada grupo traballou sobre un tema: 

Infantil: as plantas 

1º e 2º: as árbores 

3º e 4º. Os animáis 

5º e 6º : O medio físico 

Ao longo do curso desenvolvéronse as actividades reseñadas anteriormente 

entroncadas tamén coas materias curriculares de ciencias da Natureza especialmente. 

Alguna intervención como a solta de troitas nos ríos Rubín e Saa do noso concello na que 

tamén participaron axentes forestais da zona. 

O alumnado de 5º e 6º dando no currículo o tema dos animáis investigou sobre os 

animáis que tiñan na casa, elaborando unha presentación de power point que adxuntamos.  

Está a preparar un pleno para promover intervencións en relación ao coidado do medio 

ambiente e dos 4 erres. 
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Fase 3.  final: Posta en común e elaboración dun gran libro coa recopilación de todos os 

traballos. Murais sobre as plantas, as árbores,  os animáis, o noso medio, mapa e murais 

de cómo coidalo… 

Fase 4. Avaliación Reseñamos conxuntamemte a dos dous proxectos. 

 

Manuel María 

O desenvolvemento deste proxecto implicará:  

Unha biografía. Investigación sobre a vida dun escritor e o seu compromiso con Galicia e co 

noso idioma. 

presentación do proxecto a través de exposicións, murais e unha presentación. 

Obxectivos 

Ser capaz de elaborar unha biografía e relacionala co momento sociocultural no que se atopa. 

Ser capaces de extraer de lecturas, poemas, contos, as temáticas e mensaxes. 

Participar en actividades de grupo. 

Utilizar as TIC para buscar información e reproducir documentais. 

Desenvolver documentación útil. 

Recursos: 

Material bibliográfico, publicacións en relación ao autor, lectura das súas obras, Unidade 

didáctica enviada pola consellería, TICs 

Desenvolvemento 

Fase inicial: presentación e motivación.  

Na mesma visita á Lagoa de Cospeito, tamén aproveitamos para visitar a casa museo 

de Manuel María e achegarnos á súa figura. 

Na visita á presentación do libro de María Castaña aproveitamos para visitar o lugar 

donde foi a librería Xistral, rexentada por Manuel María e a súa dona e o busto que lle 

adicaron en Monforte donde o alumnado fixo unha foto. 

 

Fase 2 Recollida de información: 

Participamos na elaboración do calendario Estiño, fixemos unha mesa redonda, donde 

os Mestres que coñeñcemos a este escritor lles contamos alguna anécdota e experiencias 

compartidas con él. 
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Despois consultamos internet, para coñecelo en imaxes, escoitar a súa voz, coñecer a 

súa dona e algunhas actividades realizadas polo escritor e realizar un debuxo que representase 

a súa etapa da vida en Monforte. 

Creamos o recuncho de Manuel María, cos libros cos que contaba o centro, outros 

adquiridos,  e varios exemplares publicados por outros autores. 

Máis adiante participamos na elaboración da revista “Miuzallas” da asociación Estiño 

creando pasatempos sobre Manuel María. 

Visitounos Xosé Lois García, para falarnos de Manuel María. 

Lemos “O bigote de Mimí”, o poema “a fala” e o libro “Os soños na gaiola”. 

Escoitamos poemas musicados de Manuel María  que despois ilustramos. “A vaca” e “A 

cidade” 

Seleccionamos poemas do libro os  soños na gaiola que recitamos no festival. Con 

estes poemas lidos traballaron convertindoos en caligramas. 

Semana cultural das Letras Galegas:  

Luns 16: Coñecemos a Manuel María. O alumnado, na hora de ler, asistiu a 

Telexornal sobre Manuel María do CPI dos Dices-Rois. 

Martes 17: Coñecemos os nomes das partes do arado e do carro coa colaboración dun 

familiar. No centro temos un carro e un arado feitos de madeira así que aproveitamos para 

coñecer o vocabulario a historia e o uso destes aperos na hora de ler.  

Mércores 18: A música e as poesías de Manuel María. Escoitamos o poema musicado 

de “A vaca” e”  A cidade”  

Xoves 19: Intercambio de lendas da zona a través de internet co CEIP Santa María de 

Castro de Boiro. 

Venres 20: Festival das Letras Galegas. 

 

Fase 3. Presentación do proxecto: incluiríamos aquí o Festival das Letras Galegas.  

O alumnado de 5º e 6º elaborou unha biografía deste escritor. Crearemos  o manual de 

Manuel María que contará coa biografia, os poemas recitados convertidos en caligramas, e 

pechará cunha carta de agradecemento a este escritor respondendo a carta coa que él se dirixe 

aos nenos no seu libro “Os soños na gaiola”. Esta carta será elaborada polo alumnado de 

3º,4º,5º e 6º. 
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Fase 4: Avaliación dos proxectos:  

Avaliar o proxecto 

aspectos Excelente Ben Regular Mal  

As actividades gustáronme      

A organización      

Os contidos aprendidos       

Este traballo sérveme na 

miña vida 

     

Gustoume traballar en equipo      

O uso das Tics valoro      

 

Avaliar @s alumn@s 

Aspectos Moi bo bo regular mal  

Traballo individual  

Participa nas actividades      

Responsabilidade      

Adquire procedimentos      

      

Traballo colectico  

Participación  na 

investigación 

     

Redacción elaboración do 

proxecto 

     

Colaboración      

Presentación oral      

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 Encontros coordinadores PLAMBE en Santiago no mes de abri. 

 Xornadas PLAMBE. 

PRODUCCIÓN DE MATERIAIS 

(ANEXOS) 

 Libro tamaño cartolina Descubrindo a Pobra. 
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 Presentación: Os nosos animaís 

 Festival Letras Galegas (Enviarase coa revista Outeiro) 

 Manual Manuel María (enviarase coa revista Outeiro) 

 Trípticos Recomendacións para o  para Nadal e recomendacións para o verán, 

elaborados en conxunto coas bibliotecas da zona colectivo Lemos Le. Este último 

estase a imprimir enviarase coa revista. 

 Fotos  das actividades  desenvolvidas ao longo do curso en relación  á dinamización  

biblioteca e desenvolvemento do Plan Lector. 

 A revista Outeiro enviarase con posterioridade. Neste intre estase elaborando. 

 

AVALIACIÓN 

A avaliación foise tratando con cada punto valorando os obxectivos acadados, as 

reflexións sobre os éxitos e o que non resultou tan ben para recoller propostas de mellora que 

estarán en relación coas prioridades nas actuacións a seguir cara o curso que vén. 

Entre as técnicas a observación na participación, motivación, as melloras nos 

resultados das aprendizaxes, a frecuencia de uso da biblioteca, os libros que len a través do 

rexistro de   préstamos, a mellora na lectura comprensiva, na creación de textos, o gusto pola 

lectura a medida que van avanzando cursos… 

 

CRITERIOS 

-  Adecuación das actividades, modificacións e obxectivos propostos. 

-  Desenvolvemento do proxecto conforme ó programa e á metodoloxía empregada. 

- Axuste do programado no proxecto. 

- Uso dos fondos da biblioteca (estadísticas). 

- Valoración das actividades de animación á lectura e desenvolvemento do Proxecto 

Lector. 

- Nivel de participación da comunidade escolar. 

- Adecuación do proxecto ás características  e necesidades do colexio e dos educandos. 

Na avaliación participarán todos os profesores participantes no proxecto. 

Os alumnos/as participarán neste proceso a través de enquisas nas que valoren as 

actividades propostas ou por calquera medio no que poidan plasmar as súas opinións. 
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PREvISIÓNS DE FUTURO 

A necesidade prioritaria será a de continuar na integración do PLAMBE, que facilitará 

a continudade e desenvolvemento deste proxecto en todos os seus ámbitos. 

 

A) Organización e Xestión da biblioteca 

 Continuar coa catalogación dos fondos a través do Meiga.  

 Servizo de préstamo informatizado. 

 Carnés de biblotecarios para tod@s @s usuari@s. 

 Obradoiro de recuperación de libros (simulacro dun hospital para libros) e 

creación das bibliotecas de aula a fin de dinamizar a biblioteca e enriquecer os 

recursos da hora de ler. 

 Mantemento dos grupos de colaboradores c@s alumn@s de 5º e 6º.. 

 Información documental da biblioteca 

 Mantemento  do blog.  

 Aumentar a composición do Equipo de Biblioteca e a dedicación horaria. 

 Seguir a desenvolver e profundizar máis no traballo por proxectos. 

 

B) A bibloteca como centro de recursos. 

Tentaremos que a biblioteca escolar sexa un elemento estratéxico para a innovación 

pedagóxica que axuda a revitalizar as prácticas educativas e a vida cultural do centro 

proporcionando ao alumnado e ao profesorado a oportunidade para o emprego de recursos 

diversos que permitan unha progresiva autonomia na aprendizaxe. 

 Manter horarios para os cursos de uso da biblioteca 

 Recunchos de material de consulta para @s alumn@s 

 Recuncho de material de consulta para o profesorado. 

 Servizo de préstamo para as aulas 

 Divulgación do material co que conta a biblioteca. 

 Traballar destrezas para a  selección e consulta eficaz das distintas fontes de  

información así como para a selección o ordenación desta para a construcción 

autónoma do coñecemento. 

mailto:tod@s
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 Cara o vindeiro curso manteremos reunión e algunha posta en común ou curso 

de formación para os integrantes do PLAMBE da zona a fin de compartir 

experiencias e enriquecer este proxecto. 

 

C) Fomento da Lectura e da escritura 

 A biblioteca será o espazo privelixiado para o achegamento á lectura: contos literarios, 

cómic, poesías... e para  acadar a madurez de creatividade para  ser capaces de producir os 

seus propios textos. 

Desenvolvemento do Proxecto Lector 

  Dinamizar o recuncho “Guimariñoleo” donde se nos informará de todas as 

novas e propostas que xurdan dende a biblioteca. Dentro deste recuncho haberá 

un espazo para as suxerencias d@s alumn@s . 

 Fomentar o uso do Blog da biblioteca, a través do que vaiamos creando e 

enriquecendo un foro. 

 Mantemento dos clubs de lectura 

 A mochila viaxeira. Dada a acollida positiva que tivo, así como a implicación 

das familias seguiremos con esta actividade. 

 Hora de Ler. Este curso mantívose despois do recreo dado que o resultado do 

curso anterior foi positivo polo que seguiremos con esta actividade neste 

mesmo horario. 

 Sesións con escritores de libros lidos que os acheguen a un coñecemento máis 

profundo destes escritores, así como á cercanía, e a considerar aos escritores 

persoas próximas a eles. 

  Todas aquelas actividades que vaian xurdindo ao longo do curso, relacionadas 

co fomento da lectura e a dinamización da biblioteca escolar . 

 A nosa biblioteca é unha oportunidade para exercitar as competencias 

intelectuais e emocionais, para convivir e construír cidadanía crítica, activa e 

constructiva. 

 

D) Formación de usuarios 

Dar a coñecer na maior medida do posible tanto ao alumnado como a familias que 

desexen colaborar os criterios de CDU e o funcionamento de Meiga a fin de sacar ventaxas da 

poder contar coa automatización dos fondos, a unificación de criterios, os centros de interés 

mailto:d@s
mailto:alumn@s


CEIP da Pobra do Brollón Memoria PLAMBE Curso 2015/16 
 

29 

 

da nosa bilioteca, os recunchos, estandarización para colocar e organizar os fondos da nosa 

biblioteca de xeito que faciliten o uso aos usuarios e que ademáis  farán posible un traballo 

cooperativo en equipo. 

 Neste senso pretendemos realizar algunha sesión a modo de xornada de formación 

para o alumnado de 5º e 6º e en horario extraescolar para as familias que desexen implicarse e 

colaborar na xestión ou dinamización de actividades da biblioteca. 

 

A RESPONSABLE DA     Vº E PRACE 

BIBLIOTECA ESCOLAR    A DIRECTORA: 

 

 

 

Asdo: Adoración Fernández González  Asdo: Adoración Fernández González 


