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INTRODUCCIÓN 

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

centro unha  transformación profunda tanto no espazo da biblioteca que camiña 

cara un laboratorio e espazo de encontro e convivencia para as aprendizaxes 

como  no abordamento do curriculo ao contar con novos recursos e ferramentas 

que se foron incorporando a través dos proxectos que van xurdindo no PLAMBE 

que promoven e favoreceron  novas maneiras de abordar as aprendizaxes: hora 

de ler, mochilas, traballo por proxectos, escornabots, radio escolar, biblioteca 

creativa… 

A biblioteca sufriu unha  transformación completa, dende o espazo ata os fondos, 

e os recursos cos que conta a dia de hoxe accesibles para todo o alumnado, 

profesorado, ou comunidade educativa, pasando de ser unha aula máis do centro 

á convertirse no centro de recursos fundamental do centro.  

Comezamos o curso 2020-21 condicionados pola COVID-19 que cambiou por 

completo as relacións e hábitos nas nosas vidas e por suposto tamén na escola. 

Tamén contamos cun novo espazo para a biblioteca que colocamos a finais do 

curso pasado, no verán e fomos rematando de colocar a principios deste. 

Moitos son os motivos que nos empuxaron a dinamizar a biblioteca e os recursos 

que nela se atopan por encima dos medos, incertidumes derivados da situación. 

Non podiamos pechar un lugar tan fermoso, con tantos recursos… a unha 

comunidade que necesita soñar, vivir… así que dende un principio a ilusión das 

familias, dxs nenxs, do profesorado… ante esta nova biblioteca levounos a idear  e 

establecer protocolos, alternativas para compartir na distancia dende as 

aulas…pero que mantiveron a biblioteca viva todo o curso. 

A biblioteca seguiu a ser un ente activo, tanto promovendo actividades, como 

poñendo ao alcance de todo o alumnado os seus recursos e ferramentas, 

compensando as desigualdades socioculturais e económicas de orixe do 

alumnado así como o lugar que promove a inclusión, o traballo colaborativo, 

atendendo  tamén  ás NEAE. 
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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 e no que hai que 

salvar dificultades. Este curso vivimos adaptando situacións e buscando 

alternativas que nos permitisen usar, traballar e disfrutar na biblioteca. 

A  situación do centro derivada dos recortes, ten como consecuencia a escasez 

dos recursos humanos. Quizáis sexa esta a maior dificultade;  máis o compromiso 

para que siga a funcionar a biblioteca, levounos a dedicar tempo ás veces fóra do 

horario lectivo para a catalogación, priorizando as actividades de dinamización,  o 

tratamento da información e a investigación, para que o  noso alumnado sente as 

bases da aficción á lectura, e do uso da biblioteca, sentando así, os cimentos na 

contrucción dunha formación rica, de persoas autónomas, capaces de buscar e 

aprender. 

 Establecemos obxectivos atendendo a: dinamización da lectura, a educación para 

a competencia en información,  as novas linguaxes de alfabetización múltiple, a 

xestión e organización da biblioteca, a integración da biblioteca no currículo,  

buscamos a  relación coas TICs, os proxectos do centro e  departamentos: EDLG, 

Actividades Complementarias e Extraescolares así como a aula abalar e aula 

virtual; sendo a biblioteca o eixo vertebral da actividade docente do centro. 

Procurouse establecer un horario coordinado, para que todxs os grupos usasen a 

biblioteca mantendo as aulas burbulla establecidas no centro. Caso de preferir non 

usar a biblioteca o profesorado achegou os recursos ás aulas creando bibliotecas 

de aula ou recunchos lectores individuais que se foron cambiando cada trimestre. 

A biblioteca pois funcionou ao longo de todo o curso respetando o protocolo 

establecido no centro que se encargaron de divulgar os biblioaxudantes. 

O grao de cumprimento dos obxectivos é alto en relación á dinamización, o uso da 

biblioteca, a aficción á lectura, lugar no que atopamos información, o uso da radio 

na biblio…. 

Relegouse o espazo maker, dado que non se compartiu material, nin xogos… inda 

así démoslle vida aos escornabots nas mochilas viaxeiras, pero non tivemos as 

actividades de creación de materiais dos cursos anteriores. 
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A catalogación tamén estivo práctiamente suspendida. Invadidos de protocolos,  

trámites burocráticos, e adaptación ás novas situacións o tempo ocupouse na 

priorización da dinamización da biblioteca e do uso das ferramentas que nela se 

atopaban.  

Tampouco foi un impedimento para seguir actualizando a colección e por suposto 

usándoa. Unicamente non tivemos mais tempo material para a catalogación pois a 

liberación horaria de todxs é escasa. 

 

A) A  BIBLIOTECA,  ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

- Recopilar, seleccionar e organizar e divulgar os fondos da biblioteca.  

- Priorizar as necesidades para adquirir fondos novos, especialmente recursos 

dixitais que poida usar o alumnado como préstamo para coñecer e fomentar a 

lectura dixital. 

- Manter a figura  dun profes@r coordinador da biblioteca e a constitución do 

equipo de biblioteca  coas funcións definidas, implicando ao profesorado nas 

actividades da biblioteca. 

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

Constituír o quipo de biblioaxudantes. 

- Implicar ás familias tanto na colaboración da formación lectora dos mais novos, 

como na participación en distintas experiencias lectoras na biblioteca escolar. 

Crear un recuncho para as familias. 

- Distribuir o espazo físico creando recunchos en relación co meiga primeiros 

lectores, lectores autónomos,  espazos temáticos, acadando un ambiente 

agradable e motivador. Ampliar os espazos e redistribuír que faciliten o 

mantemento da distancia. 

- A incorporación de novas tendencias e espazos: espazo para a creatividade, a 

aprendizaxe manipulativa, a investigación, o traballo colaborativo e a construcción 

do coñecemento de xeito compartido. Mantemento do espazo fedelleiro, o 

laboratorio da radio escolar, o recuncho do conto, do xogo. 

- Dotar económicamente a biblioteca. 

mailto:profes@r
mailto:alumn@s
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- 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. 

- Actualizar os carnés de bibliotecarios e as axenda de lectura cada curso escolar. 

- Uso da biblioteca de aula e do centro, amosando certo coñecemento da súa 

organización (catalogación, funcionamento) e participación en actividades literarias 

e na elaboración de propostas. 

- Convertir a biblioteca escolar no principal centro de recursos do centro. Para elo 

é preciso organizar os recursos con criterios estandarizados. 

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

obxectivos amplos están en proceso de consecución  de xeito satisfactorio.  

Este curso o equipo da biblioteca estivo integrado polo 90% do claustro, 

aumentando así o grao de implicación e relevancia da biblioteca na vida escolar.  

Pretendemos aumentar a implicación das familias na dinamización da bilioteca 

escolar. Se ben colaboran sempre de moi bo grado nas actividades propostas, 

tamén é certo que hai certa reticencia á hora de adquirir responsabilidades. 

Os obxectivos de interacción coas institucións, contorna quedaron relegados, non 

houbendo interacción apenas. 

A implicación das familias tamén se viu modificada, coaloborando dende a 

distancia, e outras actividades conxuntas coas institucións como o concello tamén 

se viron modificadas, limitadas ou suspendidas. 

 

B. BIBLIOTECA EDUCACIÓN PARA A COMPETENCIA EN INFORMACIÓN 

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

un ensino de calidade. 

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

maior logro académico. 

- Integrar a biblioteca na actividade docente. 
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- Convertir a biblioteca no centro que oferta metodoloxias innovadoras  

consecuentes coas necesidades educativas actuais. 

- Formar ao alumnado no coñecemento e uso da CDU para desenvolverse 

comodamente na biblioteca. 

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

- Coñecer e divulgar os diferentes fondos da biblioteca  

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

- Comezo no uso das bibliotecas, incluíndo as virtuais, de xeito cada vez máis 

autónomo  para obter información e modelos para a produción escrita. 

- Elaborar guías de uso sinxelas e prácticas para os usuarios 

- Usar responsablemente as tecnoloxías da información e da comunicación para a 

localización, selección, interpretación e organización da información. 

- Pensar a biblioteca escolar como biblioteca inclusiva que responda ás 

necesidades de todo o alumnado do centro. 

 

C) BIBLIOTECA  FOMENTO DA LECTURA E A ESCRITURA 

- Incentivar o uso das bibliotecas escolares para que toda a comunidade educativa 

aproveite os espazos, recursos e servizos para a vivencia dos valores da 

cidadanía e para a construcción do coñecemento individual e compartido. 

-Promover e facilitar cambios no profesorado que faciliten a integración das 

tecnoloxias emerxentes e a renovación das prácticas educativas contribuíndo ao 

éxito escolar. 

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

momentos. 

- Cultivar no alumnado o pracer por ler compensando a falta de estímulos 

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

- Mellorar a lectura comprensiva, a escritura e as habilidades no uso da 

información do alumnado. 

- Facer dos alumnos e das alumnas lectores competentes, críticos, implicados nun 

proceso de formación lectora que continúe ao longo de toda a vida. 
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- Convertir a biblioteca no espazo privilexiado para o achegamento á lectura en 

todos os formatos e para todas as finalidades realizando  diferentes tipos de 

lectura: de investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal, de resolución de 

problemas. 

- Incentivar o uso das biblioteca  a toda a comunidade educativa aproveitando os 

seus recursos para unha mellor a atención á diversidade, a multiculturalidade e ás 

NEAE.   

- Convertir a biblioteca nun centro de recursos diversos  accesibles para todo o 

alumnado promovendo o acceso igualitario á cultura compensando as 

desigualdades socioculturais e económicas de orixe. 

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

maior logro académico e mellores resultados.. 

 - Convertir a biblioteca no centro de recursos da información, da lectura e da 

aprendizaxe, dinamizadora da da actividade educativa e da vida cultural do centro. 

 Os obxectivos cúmplense de forma gradual dada a súa amplitude, polo que 

é preciso revitalizar continuamente a dinamización da biblioteca, actualizala, 

coñecer e divulgar os seus recursos, aprender a usar as tecnoloxias emerxentes,  

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. 

 

D) BIBLIOTECA ESPAZO DE LINGUAXES E ALFABETIZACIÓN MÚLTIPLE 

- Camiñar cara a concepción da biblioteca escolar como o laboratorio creativo das 

aprendizaxes aberto a toda a comunidade educativa. 

- Crear cidadáns e cidadás conscientes e interesados no desenvolvemento e na 

mellora da súa competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente en diversos linguaxes: espazo fedelleiro, radio na biblio, lectura 

dixital, códigos QR 

- Contribuír á mellora das capacidades lectoras do alumnado  e avanzar na 

incorporación da lectura dixital. 
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- Continuar medrando o espazo fedelleiro e a incorporación de robótica que 

acheguen ao noso alumnado a novas ferramentas e novas linguaxes. 

- Sistematizar o uso do laboratorio de radio na biblio, a través do Obradoiro de 

linguas. 

- Formar ao profesorado e familiarizar ao alumnado co uso doutras ferramentas na 

edición de vídeo, a creación de book trailers ou o  uso do   chroma. 

- Formarse no coñecemento e uso destas novas ferramentas. 

- Promover unha biblioteca inclusiva, accesible a todo o mundo, con recursos e 

ferramentas motivadoras, innovadoras que favorecen a participación de todxs de 

forma diversa 

 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

ACTIVIDADES EN RELACIÓN COA ORGANIZACIÓN DA BIBLIOTECA E A 

SÚA XESTIÓN. 

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 

 

Horario de adicación 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª      

2ª  Adoracion    

3ª    Paula  

4ª Óscar Lupe Sonia   

5ª Adoración   Adoración  
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Un novo curso no que programamos unha festa de inauguración da nova 

biblioteca, unha vez subsanadas as deficiencias e rematada de colocar no verán e 

cos biblioaxudantes no mes de setembro.  

A situación orixinada pola COVD-19 e as medidas de prevención da saúde foinos 

relegando esta actividade… co que non levamos a cabo esa festa, pero iso si, 

disfrutamos da biblioteca seguindo as normas do protocolo para o seu uso…e 

distribuíndo os espazos que nos permitisen manter as normas de seguridade. 

Retiramos ao fondo algún equipamento, como o sofá, os conxíns e colchonetas, 

que non consideramos recomendables usar. 

Relegamos tamén os xogos que non poden compartir os componentes na 

interacción que implica a actividade, e o espazo fedelleiro ou maker pola mesma 

razón. 

O demáis material, que poden usar individualmente, e logo pasar polo recuncho 

da cuarentena quedou a disposición da comunidade educativa. 

En relación á distribución do espazo e andéis a biblioteca mantivo a mesma 

organización en recunchos con materiais para as distintas etapas lectoras. Se ben 

o grupo que ía á biblioteca usou as mesas necesarias para garantir a distancia de 

seguridade. 

Contamos coa impresora 3D  coa que se diseñaron algunhas actividades. O 

espazo maker viuse enriquecido con materiais  propios para o proxecto deste 

curso merge Legos verticais, materiais de realidade aumentada, cubo merge,  

pero que non se usaron. Esperamos contar cunha situación mais favorecedora no 

seguinte curso. 

Os fondos da biblioteca atópanse todos organizados, con etiquetas rotuladas 

nas mesmas  cores de clasificación da CDU. A biblioteca conta con recunchos  por 

idades: primeiros lectores, (texuelos de cor vermella) lectores autónomos, 

(Texuelos de cor verde) e lectores expertos (Texuelos de cor amarela) e xuvenil e 

adultos (texuelos de cor violeta), o recuncho de material de consulta para nen@s e 

para adultos, o recuncho de informática e recursos multimedia, o recuncho dos 

escritores, o das nosas creación, o recuncho doxogo, o laboratorio da radio, e o 

espazo fedelleiro. 
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O recuncho de informática na biblioteca conta con tres ordenadores, un de mesa e 

dous portátiles e 4 tablets. Estes últimos tamén saen da biblioteca ao igual que os 

fondos cando é necesario.  

Na biblioteca atópanse todos os materiais de consulta. Pódense levar para as 

aulas en momentos puntuais, relacionados co tema que se está a tratar, ou 

desenvolver a clase na biblioteca. 

En relación ao número de fondos catalogados este curso non se catalogou ningún 

fondo, por falta de tempo. Os protocolos, trámites administrativos e situacións 

continuas de vixianza ou prevención absorveron tanto a enerxia como o escaso 

tempo disponible do que xa dispoñiamos. O que non foi un imedimento para que o 

alumnado e profesorado usase os fondos da biblioteca. 

Cos fondos restaurables seguimos a manter o obradoiro de recuperación. Estes 

libros estiveron nun recuncho de lectura no comedor e enriqueceron o tempo de 

lecer despois de comer, dado que non podían saír para fóra e permaneceron no 

comedor, pois xa non houbo mais xornada lectiva despois do comedor este curso.. 

Este ano o orzamento da biblioteca destinouse  á adquisición de fondos 

documentais e audiovisuais;  actualizamos novidades, libros por idades e de 

temáticas relacionadas co proxecto do centro sobre o camiño de inveron ”O 

camiño Guímaro”. Seguimos enriquecendo en fondos a biblioteca inclusiva, 

mercando material para usar en relación ás temáticas de valores que favorecen a 

reflexión, o pensamento crítico, autónomo, a igualdade, o medio ambiente, 

habilidades sociais, a xestión das emocións, lectura fácil, contos con 

pictogramas… 

No 1º trimestre. Realízase a planificación do curso escolar que se plasma na 

PXA. E no Plan Anual de  Lectura. A biblioteca é un recurso vital, eixo vertebral do 

que xurden a maior parte das iniciativas, o soporte dos proxectos e  das 

actividades especiais desenvolvidas: conmemoracións e o desenvolvemento do 

ensino aprendizaxe  

 É preciso organizar os recursos, dalos a coñecer, así que, unha vez constituido o 

Equipo da biblioteca, son os primeiros en formarse e coñecer as función 

establecidas na instrucción de cada curso a inicios de setembro relativa ao 
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funcionamento e organización das bibliotecas escolares. Danse a coñecer os 

criterios en canto á distribución e colocación dos fondos na biblioteca seguindo o 

proxecto inicial de recunchos xa mencionados anteriormente. 

Cara o vindeiro curso dada a nova normalidade que estamos a vivir 

estableceremos un protocolo de uso da biblioteca a fin de garantir o seu uso con 

medidas de hixiene,  normas de distanciamento, coordinación dos grupos e como 

acceder aos fondos a fin de coidar a biblioteca e sentirnos seguros nela. 

Adxuntamos o protocolo de uso e normas da biblioteca que divulgaron os 

biblioaxudantes na presentación da biblioteca polo día conmemorativo do 24 de 

outubro. Este protocolo foise modificando atendendo ás recomendacións 

sanitarias que foron xurdindo con novas medidas. 

O Equipo de biblioteca recibe unha sesión de fomación no centro para 

catologar en Meiga e distribuír as tarefas e coñecer os criterios de organización e 

colocación.   

Na organización do funcionamento da biblioteca implicamos ao alumnado de 

5º e 6º que colaboran encantados. Convértense nos biblioaxudantes. 

Participamos, un curso mais, inscribíndonos no proxecto de voluntariado de 

lectura nas tres modalidades. 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 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. 

Colaboraron contando contos, compartindo lecturas coas familias. Polo seu 

traballo recibiron o premio de voluntariado de lectura. 
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Dende o Claustro acórdase dedicar unha hora semanal das linguas a actividades 

de dinamización da lectura e a escritura na biblioteca. 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 crean os carnets para os usuarios da 

biblioteca que se entregaron  polo día da biblioteca. 

A biblioteca protagonizou as diversas conmemoracións de cada trimestre 

que detallaremos na dinamización da biblioteca e os biblioaxudantes teñen  

protagonismo na organización e participación da maioría das actividades. 

No segundo trimestre puxéronse en marcha as mochilas viaxeiras que este 

curso subriron algunha modificación como introducir os escornabots, dado que na 

biblio non os usaron. 

Outro proxecto que vai medrando curso a curso  é o espazo fedelleiro coa  

inclusión do centro no proxecto de biblioteca creativa. Este curso aumentaron os 

xogos medrando o espazo maker. 

Outras actividades desenvolvidas ao longo de todo o curso: 

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

dun espazo nun recuncho no comedor escolar reseñado anteriormente. 

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

trimestre ou cando considere o profesor titor  que abastecen a hora de ler ou 

bibliotecas de aula dado que algún profesorado como cautela preferiu non baixar á 

biblioteca permanecendo na aula burbulla. 

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

que se esté a traballar. 

A biblioteca é o motor do centro, donde se reúnen todos os fondos e ferramentas 

diversas que nos achegan a distintas linguaxes. O espazo de encontro para ler, 

investigar, crear, xogar,  que este curso fomos adaptando con alternativas sin 

interactuar no espazo da biblioteca. 
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B) ACTIVIDADES EN RELACIÓN COA COMPETENCIA INFORMACIONAL E 

INVESTIGACIÓN. 

A nosa biblioteca, é un espazo inclusivo con andéis de acceso doado, donde se le 

por pracer, para informarse, donde se abordan as linguaxes diversas e 

alfabetización múltiple; un lugar dotado de recursos e ferramentas 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.  

No mes de setembro o equipo de biblioteca e os biblioaxudantes recibiron 

formación para coñecer a biblioteca; como funciona, como se organiza, as 

normas. Eles foron os divulgadores a través de xornadas de portas abertas 

dirixidas ás familias, profesorado e demáis compañeiros.  

Este curso moitas actividades quesaron suspendidas, entre elas as xornadas de 

portas abertas para as familias nas que os biblioaxudantes daban a coñecer a 

organización e xestión da biblioteca. Nembargantes, formáronse para coñecer os 

criterios de catalogación e colocación e contribuiron a colocación dos fondos da 

biblioteca. 

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. Exercita actitudes de 

colaboración e axuda, a importancia de respectar os materiais de uso común e de 

contribuír coas súas achegas ao bo funcionamento da biblioteca, un recurso vital 

no centro. 

Realizan 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. 
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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 

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. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/816
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/832
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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C) ACTIVIDADES EN RELACIÓN COA DINAMIZACIÓN  DA BIBLIOTECA 

Englolobamos 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 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 contan cun maletín viaxeiro que se surte 

como préstamo da biblioteca. Esta tarefa fana os titores acompañados do grupo. 

Soen renovar os maletíns cada trimestre. Enriquécese con contos que tamén 

aportan eles, ou ofertas que se recomendan dos recunchos temáticos 

relacionados coas conmemoracións. Esta sesión da moito xogo;  non é rutinaria, 

especialmente nas datas conmemorativas. Este curso non compartimos na 

biblioteca como os outros. Montáronse vídeos coas creacións do alumnado que 

despois compartimos na hora de ler. Unha nova alternativa que chegou para 

quedarse, pois foi moi ben acollida por todo o alumnado do centro e polas familias 

que disfrutan dos traballos do alumnado aloxados na páxina web. 

Destinamos no centro unha hora  de linguas á dinamización da lectura e 

da escritura, ou a de libre configuración en 4º e 6º impartindo esta hora 

profesorado resposable da biblioteca. Desenvolvéronse  moitas das actividdes e 

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

levando semanalmente ou quincenalmente. Cada semana antes de cambiar o libro 

elaboran unha ficha na súa axenda de lectura, que non é outra que unha libreta do 

PLAMBE, de xeito que ao remate do curso cada alunmo ten o seu historial de 

libros lidos. 

Nesta hora tamén desenvolvemos ás veces as reflexións dos clubs de 

lectura. Este curso  contamos con dous: o de 3º e 4º e o de 5º e 6º. Non funcionou 

por mor da pandemia, o de 5º e 6º co centro de día, unha actividade entreñable, 

na que nenos e maiores compartían sabiduría, inocencia, resultando sempre 



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN MEMORIA  PLAMBE CURSO 2020-21 

 

16 
 

sesións moi entrañables e enriquecedoras. Esperamos poder retomalo en 

vindeiros cursos. Estas reunións tamén se fan  na hora de Plan Lector.  

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, ou polo concello ou outras entidades 

que consideramos de interés didáctico. 

Ademáis das Commemoracións específicas a biblioteca protagoniza  todas as 

celebracións que nos achegan á educación en  valores propoñendo  lecturas 

relacionadas coa temática do momento e actividades, entroncándoas co currículo 

dende o obradoiro de linguas. 

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. 

5º e 6º: Levaron a radio Guímaro, textos de Olga Novo que compartiran coas súas 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/808
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippobrabrollon/node/755
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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 

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

compartiron cos demáis compañeiros na hora de ler desa semana. 

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. 

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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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. 

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. 

 

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.  

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 
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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  

 

D) ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS EN RELACIÓN COA BIBLIOTECA 

ESPAZO DE LINGUAXES E ALFABETIZACIÓN MÚLTIPLE. 

A radio escolar segue a ser o proxecto estrela para tanto para o alumnado como 

para o profesorado que atopa unha ferramenta potente. A radio e:: motivadora,  

favorece a inclusión, a investigación, a reflexión, a análise da información, o 

desenvolvemento  das competencias clave do alumnado, o traballo colaborativo e 

o acceso ao currículo dun xeito  innovador e motivador.  

Seguiremos a traballar buscando oportunidades para introducir a radio escolar no 

currículo, dadas as enormes potencialidades  desta ferramenta e a boa acollida no 

alumnado. Supón unha nova linguaxe, promove a expresión escrita e  oral, a 

alfabetización múltiple, habilidades e destrezas para usar a radio.  Por outra banda 

vén a ser un apoio importante para os proxectos a desenvolver, podendo 

convertirse incluso nun formidable  produto final. 

Pouco a pouco alumnado e profesorado vai usando con mais autonomia esta 

ferramenta que sempre nos encanta. Este cursorealizamos doble formación pois 

estaba pendente do curso pasado, o que nos enriqeuceu enormemente.  Radio 

Guímaro, con protocolo, un pouco de medo ao principio do curso foi despegando e 

afianzándose pouco a pouco e retomar a variedade de programas de cursos 

anteriores:lecturas de contos, poemas, entrevistas, resultados das nosas 

investigación. 

Continuamos co proxecto intercentros co colexio Virexe do Carme de Sober a 

través do que seguimos indagando para  respostar ás preguntas que  nos fan os 

compañeiros, contestamos a través de Radio Guímaro e viceversa; nós 
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preguntamos e eles respostan a través de Radiuvín. Para respostar recollemos 

información a través de distintas fontes: investigación na biblioteca,  preguntas ás 

familias… Este curso só nos deu tempo a realizar dous programas; un cada 

centro. Este proxecto terá continuidade no vindeiro curso.  

Nos encontros de Bibliotecas escolares o nosos centro foi proposto para contar a 

experiencia coa radio durante o confirnamento do curso pasado. 

Algunhas actividades como a incorporación das familias á radio foron postpostas 

este curso por mor da protección ante a COVID-19.  

REalizáronse diversos programas, dos que damos conta detallada na memoria 

deste proxecto, pero dada a calidade da ferramenta, e a motivación do alumnado 

seguiremos usando a radio e aumentando a súa inclusión no currícuo. 

Espazo Maker 

Outro proxecto que medrou lentamente por mor das medidas de protección e non 

poder interaccionar entre o alumnado nin compartir materiais foi espazo maker a 

través da  biblioteca creativa. 

Varias foron as actividades desenvolvidas en torno a este proxecto que promove 

ademáis da introducción no mundo da programación e robótica a inclusión do 

alumnado, o desenvolvemento das competencias clave, o traballo colaborativo e o 

acceso ao currículo de forma lúdica.  

Creamos algún agasallo a través da impresora 3D, un chaveiro coa pomba da Paz 

polo día da Paz e non violencia. 

A partir do 2º trimestre puxemos en marcha as mochilas viaxeiras e introducimos 

nelas escornabots Dado que no cole non podían usalos chegaron agora ás 

familias que podían xogar conslutando os xogos aloxados na páxina web ou crear 

os seus propios xogos. Unha actividade moi ben acollida. 

Creamos códigos QR con información do camiño de inverno, que divulgamos 

colocandos nos mollóns. Conteñen consellos para manter limpo o camiño e 

información cunha entrevista que os biblioaxudantes lle realizaron ao alcalde en 

radio Guímaro. 
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Mercamos maateriais e xogos como os legos en paneis verticais, materiais de 

realidade aumentada como o cubo merger pero esperamos poder usalos o 

vindeiro curso. 

Polas Letras Galegas creamos chapas para o alumnado coa imaxe de Xela Arias 

como compensación a todo o traballo realizado. 

 

GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO  E  DA COMUNIDADE  EDUCATIVA 

Traballamos para convertir a biblioteca nun centro de recursos de lectura, 

información e aprendizaxe, apoiando ao profesorado na súa labor docente, e 

facilitando o acceso  a todo o  alumnado, indistintamente das suas capacidades ou 

singulariedades  aos recursos dos que dispón.  

A biblioteca acolle, organiza, facilita e difunde, entre os diversos sectores da 

comunidade escolar os recursos existentes para un uso eficaz destes. Polo tanto é 

o espazo de encontro  dos distintos sectores da comunidade educativa coa 

cultura, a investigación, a lectura, a creación, a construcción do coñecemento. 

Inda que este curso non mantivemos reunións de varios grupos xuntos a biblioteca 

estivo á disposición da comunidade educativa, facilitando o seu uso en grupos de 

aula, ou seleccionando os materiais necesarios según os momentos e levalos ás 

aulas. 

Despois do uso, ben na biblioteca, ben nas aulas, os materiais mativeron 

alomenos, un día de cuarentena. 

Profesorado: 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 e a 

dinamización da biblioteca, aínda que nas propostas e na toma de decisións  

implicamos ao Claustro.  

O alumnado, respostou sempre moi positivamente ás propostas das actividades 

relacionadas coa biblioteca. 

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

colaborando positivamente  en calquer actividade proposta: recopilación de 
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información, de contos, adiviñas, a mochila viaxeira… eseguíronnos contando 

contos, creando documentais informativos ou saídas micolóxicas dende a 

distancia a través de vídeos.  

 O exterior: Este curso as actividades co exterior estiveron suspendidas. Aínda 

así buscamos alternativas e compartimos dende a distancia traballos. Polo día da 

non violencia, ou da muller unha actividade que se celebraba conxuntamente co 

concello visitounos o gobernó e traballadores de Servizos Sociais.. 

 Radio Guímaro tamén foi un lugar de encontro para enriquecernos: Acudiron á 

entrevista dos biblioaxudantes como xa reseñamos o alcalde do concello para 

falarnos do camiño de inverno e o arqueólogo Xurxo Ayán Vila para falarnos dos 

descubrimentos en Vilachá sobre a Ribeira Sacra e os libros. A biblioteca ten 

presenza diaria na vida do centro. Os recursos impresos, multimedia, dixitais ou 

virtuais están accesibles á comunidade educativa. 

 

GRAO DE INTEGRACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA NOS 

PROCESOS DE ENSINANZA APRENDIZAXE 

A biblioteca é un apoio 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. 

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 programadas.  

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.  

Cada  profesor puido facer uso desta aula como complemento do proceso ensino-

aprendizaxe das súas materias destinando no horario unha hora para cada 
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materia na biblioteca. Este curso, dada a situación da pandemia algún profesorado 

preferiu non baixar co alumnado á biblioteca pero usou os recursos levando libros 

para a aula. 

 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 

convértense nos eixos a través dos cales a biblioteca difunde as iniciativas, 

actividaes e proxectos. 

Proxecto Escornabots: como xa reseñamos este curso os escornabots serviron 

para fomentar o xogo en familia e seguiu medrando a familia de xogos, pois 

algunhas animaronse a crear xogos. 

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.  
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Avaliar o proxecto 

 

 

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     

 

 

AVALIACIÓN 

A avaliación permítenos coñecer en que medida acadamos os obxectivos.  

A avaliación será continua e global e terá en conta o progreso ou melloras dos tres 

ámbitos. Será global porque se realiza ao conxunto de capacidades expresadas 

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     
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nos obxectivos e criterios de avaliación, e continua porque é un elemento 

inseparable ó longo de todo o proceso. 

 Inicial: Permítenos coñecer  a situación de partida coñecementos e experiencias 

anteriores. Os datos aquí obtidos son fundamentais para determinar os obxectivos 

e analizar o grao de cumprimento ao remate do curso.  Por tanto, posúe unha 

función informativa  indícandonos o punto de partida no que nos atopamos e poder 

valorar os logros acadados, ata donde chegamos. 

• Realizarase entre o mes de setembro e a primeira quincena de outubro 

• Consistirá en usar as enquisas que se atopan no portal de BE no apartado de 

avaliación  

Análise e situación da biblioteca 

A enquisa para o alumnado 

Pedirase ao profesorado que cubra a enquisa que tamén se atopa no portal de BE 

Isto permitiranos establecer tablas ou gráfico comparativos a través dos que 

podemos visualizar as melloras, estancamentos, necesidade de 

modificacións…visualizaremos os puntos fortes e os que debemos mellorar ou 

modificar. 

Como se informará á familia? 

Na reunión xeral de inicio de curso sempre está presente información tamén da 

biblioteca Danse a coñecer as directrices do funcionamento e xestión, as 

necesidades, as liñas xerais do plan anual de lectura así como a invitación a 

participar, colaborar ou facer propostas nas actividades  da biblioteca. 

Os bilioaxudantes informan  e dan a coñecer como se atopa organizada e como se 

xestionará a biblioteca. 

Continua / Formativa: Levarase a cabo durante todo o proceso do  

desenvolvemento das actividades  de dinamización ou xestión da biblioteca.  

Permítenos comparar a situación actual coa inicial e os obxectivos propostos. 

Baséase na observación  centrada no comportamento, na participación das 

actividades,  na análise dos traballos e na repercusión na mellora do proceso 

lector, na ampliación e diversidade de lecturas, consulta da  información, mellora 
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das aprendizaxes e do éxito escolar. Por tanto, é unha avaliación progresiva para 

ir analizando a adquisición de obxectivos e competencias. 

• Con que temporalización se avalia: Despois de levar a cabo as actividades 

propostas. Analizando os éxitos, os erros e as posibles causas, establecendo as 

modificacións e melloras.  

Cando realizamos traballos e exposicións realizaremos a avaliación a través de 

rúbricas. 

• Que aspectos se valorarán en relación á biblioteca. 

En relación ao  alumnado 

- Coñece o protocola da biblioteca e cúmpleo 

- Respecta aos mestres, aos compañeiros/as. 

- Coida os libros e o mobiliario. 

- Traballa en silencio, sen molestar aos compañeiros/as. 

- Respecta as normas da biblioteca 

- Presenta os traballos ordenados, con boa letra, respectando os marxes, sen 

faltas de ortografía, separando os exercicios… 

- Utiliza a biblioteca para ler, para consultar información, para realizar tarefas, 

como servizo de préstamo. 

- Mostra curiosidade polos recunchos temáticos, por coñecer os escritores. 

- Coñece como se organiza a biblioteca, os criterios da CDU  

- Disfruta coidando e usando a biblioteca 

En relación ao profesorado 

- Integra o uso da biblioteca no desenvolvemento da programación 

- Usa os materiais da biblioteca para o alumnado para a súa propia formación 

- Implícase e colabora na organización, xestión e  dinamización da biblioteca. 

- Fai propostas de iniciativas 

En Relación ás familias 

-Valora a existencia da biblioteca como un recurso 

- Participa nas actividades de xestión, organización e dinamización 

- Fai propostas 
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• Sumativa ou final: Constitúe un balance dos resultados obtidos na formativa. É 

unha síntese das outras e certifica o resultado das aprendizaxes, das 

competencias  e das destrezas no uso da bibloteca. 

Será importante valorar as repercusións que teñen as distintas actividades no 

progreso e na vida do centro tanto do profesorado como do alumnado e familias 

para analizar  causas de posibles fracasos e establecer as propostas de mellora 

así como a continuidade daquelas que se valoran como éxitos. 

Instrumentos da Avaliación 

instrumentos variados derivados tanto da avaliación obxectiva coma da 

subxectiva: 

• Obxectiva: Mediante  enquisas,  

• Subxectiva: Baseándome en procedementos de observación.  

De forma directa: O uso da biblioteca polo alumnado e o profesorado. 

De forma indirecta: Analizar  o servizo de préstamo a través de Meiga. 

Outro instrumento que nos permitirá analizar e reflexionar sobre  a programación e 

o deseño das actividades así como dos aspectos curriculares que afectan as 

tarefas programadas será a rúbica. Deseñamos unha de aspecto xeral que nos 

permita analizar todos os ámbitos do proceso e poder establecer as modificacións 

e propostas de mellora naqueles aspectos que non tiveron os resultados 

esperados.  

 

 

ITEM 

1 2 3 

Adecuación  dos 

elementos 

prescritivos do 

currículo 

As actividades 

presentan máis 

de catro erros na 

relación cos 

elementos 

prescriptivos do 

currículo 

As actividades 

presentan entre 

un e catro erros 

na relación cos 

elementos 

prescriptivos do 

currículo.  

 

Os elementos 

prescriptivos do 

currículo son os 

axeitados para 

cada actividade.  
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Adecuación da 

metodoloxía e 

dos recursos 

empregados.  

A metodoloxía e 

os recursos 

empregados 

presentaron erros 

na planificación. 

A metodoloxía e 

os recursos foron 

axeitados se ben 

se aprecian 

melloras.  

A metodoloxía e 

os recursos 

empregagos 

foron os 

axeitados.  

Grao de 

repercusión da 

actividade.  

A actividade 

supuxo unha 

escasa incidencia 

e a adquisición e 

significación das 

aprendizaxes foi 

moi inferiror á 

prevista.  

A actividade 

supuxo unha 

menor incidencia 

prevista no 

alumnado 

xerando a 

adquisición e 

significación das 

aprendizaxes con 

niveis inferiores 

aos pevistos.  

A actividade 

supuxo a 

incidencia 

prevista no 

alumnado 

xerando 

adquisición e 

significación das 

aprendizaxes 

previstas.  

Entronque cos 

demais 

proxectos/plans 

do centro.  

A actividade só 

se relaciona cun 

proxecto do 

centro.  

A actividade 

relaciónase con 

dous ou tres 

proxectos do 

centro.  

A actividade 

relaciónase con 

catro ou máis 

proxectos do 

centro.  

Participación e 

acollida da 

actividade en 

nen@s, mestr@s 

e familias.  

Na actividade 

participaron 

poucos dos 

grupos previstos 

e a acollida 

demostrou moi 

pouco interese.  

Na actividade 

participron algúns 

dos grupos 

previstos ou a 

acoliida da 

actividade 

demostrou certo 

desinterés por 

parte dos 

participantes.  

Na acctividade 

participaron todos 

os grupos da 

comunidade 

previstos 

mostrando unha 

boa acollida.  
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PREVISIÓNS DE FUTURO 

Reflexións sobre algunhas cuestión plantexadas en bibliotecas abertas 

Apoio e servizo á comunidade: Este curso levouse a cabo na súa maioría de 

forma presencial. Nos casos de confinamento por parte dalgún alumnado usouse 

a aula virtual. Tamén se usou para colagar actividades interactivas, de apoio ás 

aprendizaxes, especialmente nas materias de inglés, C. da Natureza e 

matemáticas. Consideramos necesario crear  páxinas con diversos  recursos 

temáticos seleccionados previamente, a fin de contar cunha boa oferta para o  

alumnado  e o profesorado aforre tempo buscando os recursos na rede. 

A aula virtual  pode convertirse nun espazo para o aloxamento dos recursos 

creados  de apoio ás aprendizaxes e para compartir o profesorado. 

Na páxina web colgouse unha recopilación de recursos das Letras Galegas para 

coñecer e profundizar na figura de Xela Arias. Aquí tamén se aloxan os proxectos 

levados a cabo no centro, ou as reportaxes diversas que poden consultar a 

comunidade educativa. 

O grupo de 3º e 4º traballou as materias de C. da Natureza e C. Sociais a través 

da aula virtual e da plataforma agueiro. As materias deste grupo estiveron 

colgadas na aula virtual paralelamente ao ensino presencial. 

Ferramentas accesibles: Se ben o alumnado empregou a aula virtual con 

normalidade foi preciso primeiro o emprego de titorias acerca do seu uso e pouco 

a pouco foi collendo certo grao de autonomía. O uso da aula virtual esixiu 

formación tamén para o profesorado que adicou a formación deste curso ao uso e 

optimización da aula virtual. Continuar combiando o ensino presencial co uso 

da aula virtual a fin de aproveitar este recurso e mellorar a competencia dixital 

tanto do alumnado como do profesorado. Cara o vindeiro curso  formaremos parte 

da rede de centros E-DIXGAL. 

Promovemos actividades de forma eficiente? O profesorado reuniuse 

virtualmente todas as semanas para realizar todas as reunións de coordinación e 

seguimento da marcha do curso.  
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Seguir promovendo a Interacción por parte do alumnado e as familias: A 

implicación do alumnado na súa maioria na participación das actividades 

propostas fo moi alta así como a colaboración das familias. 

 Fomentar as produccións do alumnado: Cada curso son varias e diversas as 

producción do alumnado que será fundamental seguir fomentando. Craccións de 

Slogans, poemas, narracións, contos, caligramas, programas de radio, creación de 

vídeos… 

Colaboración doutros axentes educativos: Será tamén importante manter 

relación cos axentes externos como concello, biblioteca municipal, Servizos 

sociais… ofrecen a posibilidade ao alumnado de convivir, crear e compartir. Unha 

oportunidade para conectar a escola e a súa contorna. 

 

PROPOSTAS  DE MELLORA 

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

facilitará a continudade e desenvolvemento deste proxecto en todos os seus 

ámbitos así como a integración no proxecto E-LBE.2. Consideramos importante 

formar parte do proxecto para incorporar alumnado, familias e profesorado á 

lectura dixital, unha garantía de oferta lectora na distancia, coidando os hábitos e 

as capacidades lectoras unidos ás competencias ALFIN/AMIl. 

.- Insistir á Consellería na necesidade de aumentar a disponibilidade horaria de 

adicación á biblioteca e a catalogación íntegra dos fondos en Meiga a fin de 

facilitar a divulgación dos recursos e o servizo de préstamo a través do Opac 

Meiga. 

 

A) Organización e Xestión da biblioteca 

1- Manter o protocolo de uso da biblioteca atendendo ás normas derivadas da 

alerta sanitaria. Divulgación deste protocolo que debemos coñecer todxs a través 

de carteles elaborados polos biblioaxudantes e vídeos titoriais. 

2- Distribuír os espazos e mobles de xeito que favorezan a inclusión, faciliten o 

distanciamento entre os usuarios e ir incorporando na medida do posible os 

materiais non usados este curso como xogos, escornabots… 
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3- Establecer protocolos de uso dos fondos, a fin de chegar a eles en condicións 

de hixierne para un uso responsable e seguro. 

5- Establecer protocolos de limpeza dos materiais unha vez usados: a radio, 

xogos,  tablets… 

6- Manter o recuncho da cuarentena donde se organizarán os recursos que deben 

entrar en cuarentena  polo uso. 

-Manter unha caixa  para cada recuncho lector  para colocar os libros de 

préstamos en cuarentena. 

-Manter  o espazo para colocar as mochilas viaxeiras en cuarentena. Colocar un 

cartel informativo con instruccións do protocolo de uso do material das mochilas 

que irá no seu interior. 

7- Creación do recuncho de lectura informal e dun espazo acolledor para os 

debates das sesión dos clubs de lectura. 

8- Continuar coa catalogación dos fondos a través do Meiga e crear listaxes 

temáticas.  

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

10- Obradoiro de recuperación de libros e creación das bibliotecas de aula. 

11-  Mantemento dos grupos de colaboradores biblioaxudantes 

12-Adquisición de fondos equilibrando a colección: contos, material de habilidades 

sociais e das emocións, material de consulta, audiovisual priorizando as 

ferramentas que promoven a lectura dixital. 

13- Mantemento  do blog da bibilioteca  

14- Servizo de préstamo para o alumnado e para as aulas 

 

B) A bibloteca como centro de recursos. 

Seguiremos a traballar para 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 e linguaxes múltiples que 

permitan unha progresiva autonomia na aprendizaxe. 

1. - Manter horarios para os cursos de uso da biblioteca 

mailto:tod@s
mailto:usuari@s
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2. - Recunchos de material de consulta para alumnado e profesorado 

3. - Estandarizar o uso da radio escolar a través de afondamento en lingua castelá 

e lingua galega na materia de libre configuración. 

4.-- Divulgación do material co que conta a biblioteca. 

5.-- 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. 

6.-- Continuar co obradoiro de linguas. 

 

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. O soporte do desenvolvemento do 

proxecto lector. 

1. - 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 do alumnado. 

2. - Mantemento dos clubs de lectura 

3. - Aumentar o número de mochilaa viaxeiraa Dada a acollida positiva que teñen 

e para favorecer o uso respetando as cuarentenas 

4.  -  Manter a Hora de Ler.  

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

profundo, á cercanía, e a considerar aos escritores persoas próximas a eles. 

6.- Aproveitamento dende a biblioteca dos recursos humanos da zona para 

enriquecernos coa   información que nos aportan. 

7.-  Aproveitamento das institucións que nos achegan á cultura e á dinamización 

da biblioteca: concello, biblioteca municipal, colectivo Lemos lé. 

8.- Seguir a traballar para que biblioteca sexa unha oportunidade para exercitar as 

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

activa e constructiva. 
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D) Formación de usuarios e tratamento da información 

1. - O vindeiro curso  seguiremos dando a coñecer, mentras as autoridades 

sanitarias o aconsellen,  o  protocolo derviado da situación de alerta santaria. Os 

biblioaxudantes, formaranse tamén neste protocolo, sendo os axentes 

divulgadores para a comunidade educativa.  

2.- Unha vez coñecido elaborarán carteis de divulgación das normas e un vídeo  

titorial de como usar responsablemente a biblioteca. 

3. - Dar a coñecer na maior medida do posible tanto ao alumnado como ás 

familias que desexen colaborar os criterios de CDU e o funcionamento de Meiga a 

fin de  poder contar coa automatización dos fondos na súa totalidade. 

4. -  Constituír e formar o equipo dos biblioaxudantes. 

5. - Continuar a catalogación dos fondos da biblioteca para facilitar o coñecemento  

da totalidade dos fondos  e o servizo de préstamo a través de Opac meiga. 

6. - Formar a todo o alumnado e familias no uso do Meiga a fin de poder consultar 

os fondos da biblioteca e usar o Opac Meiga como servizo de préstamo. 

7.- Reanudar cando sexa posible as xornadas de portas abertas. 

8. - Manter o circuito de estacións para dar a coñecer os recunchos da biblioteca. 

9. -  Reforzar a formación do profesorado no uso dos recursos d a biblioteca. 

10.- Afianzar a colaboración cos entes de cultura do concello, a concellaría, a 

biblioteca municipal ou calquer ente que contribúa a construcción da sociedade 

lectora. 

11. - Convertir a biblioteca no espazo que propicia o deseño e desenvolvemento 

de traballo por proxectos favorece a adquisición da competencia informacional. 

12.- Coñecer e aproveitar as posibilidades que ofrece a biblioteca para a 

incorporación de novas ferramentas e metodoloxias innovadoras e consecuentes  

coas necesidades educativas actuais. 
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Pobra do Brollón, 8 de xuño de 2021. 

 

A RESPONSABLE DA     Vº E PRACE 

BIBLIOTECA ESCOLAR    A DIRECTORA: 

 

 

 

Asdo: Adoración Fernández González Asdo: Adoración Fernández González 


