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1. GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS
Neste curso 2018-2019 cumprimos DOCE anos de participación no PLAMBE e

catorce anos de traballo intensivo na biblioteca, nos que diriximos os nosos esforzos á
creación de  dinámicas de traballo colaborativo entre as tres etapas que conviven no
centro  (Infantil, Primaria e ESO), así como á busca de respostas educativas axeitadas ás
esixencias  da  Sociedade  da  Información  e  a  Comunicación  na  que  vivimos.  Por  iso,
centramos  as  nosas  intervencións  especialmente  nos  contactos  cos  membros  da
comunidades  escolar  para  coñecer  o  que  precisan,  na  actualización   e  xestión  dos
recursos en soporte físico e virtual, na estreita colaboración coas diferentes equipas de
traballo do Centro (Dirección, EDLG, Actividades Extraescolares e TICS,) e na proposta
e/ou coordinación das numerosas actividades colectivas que se desenvolven ao longo do
curso. O noso proxecto de traballo é ambicioso e conta co apoio da Dirección do Centro,
do  Claustro  e  persoal  non  docente,  dos  alumnos  e  das  familias,  pero   non  sempre
logramos facer todo o que queremos ou co rigor e extensión precisos, polo que temos que
dicir, coma sempre,  que o grao de consecución dos obxectivos non foi total. 

Este ano tivemos, ademais,  unha dificultade engadida debido ás instrucións da
Inspección  Educativa que  non  permitiu  ao  profesorado  da  ESO ter,  dentro  de  seu
horario,  tempo de  dedicación  ás  actividades  de  dinamización;  só  lle  permitiu  realizar
tarefas  complementarias  de  atención  directa  ao  alumnado,  como  gardas,  apoios  ou
desdobres, polo que puidemos xestionar a biblioteca durante os recreos, pero non dedicar
tempo ao resto das tarefas. Estas foron asumidas polos membros da comunidade escolar
con  asignación  horaria  (as  coordinadoras  de  todas  as  equipas  de  traballo,  que
traballamos cóbado con cóbado,  e dúas profesoras de Educación Primaria) e  moitos
profesores e alumnos voluntarios, que cederon parte do seu tempo persoal e todas
as súas forzas. Sen a súa inestimable  axuda este proxecto xa tería naufragado.  

Por iso, temos que facer unha valoración moi positiva do traballo realizado porque
nos permitiu:

• ofrecer recursos variados a membros da comunidade escolar que non poderían
acceder a eles doutro xeito

• apoiar as actividades curriculares ofrecendo espazos, tempos e documentación
física e virtual  para a investigación e a creación

• participar  activamente  no  deseño  e  desenvolvemento  das  actividades
colectivas relacionadas coas celebracións, os actos culturais, os obradoiros...

• colaborar cos Departamentos,  Ciclos e grupos de traballo  na preparación e/ou
desenvolvemento das actividades  extraescolares  dentro e fóra do Centro

• coordinar  o  desenvolvemento  do  PROXECTO  LECTOR  concretando  o  PLAN
ANUAL DE LECTURA, con especial atención aos ITINERARIOS LECTORES,  á
HORA DE  LER  e  ás  MOCHILAS  E  CADERNOS  VIAXEIROS,  así  como  ao
PROXECTO  DOCUMENTAL  INTEGRADO deste  curso  que  titulamos
EXPEDICIÓN  AOS  CONTINENTES:  ÁFRICA, arredor  do  cal  xiraron  as
celebracións anuais, especialmente o DIA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
(Tererai  Trent)   e  o  DÍA DA MULLER,  o  DÍA DA PAZ (Premios Nobel  da  Paz
africanos) e o ANTROIDO (África), así como proxectos de traballo anuais de nivel
(MOZAMBIQUE en  3º  de  EP  e  Coñecemos  África  en  5º  de  EP)  ou  etapa
(EXPLORANDO  A  IGUALDADE:  TINOGONA! en  EI)  ou  proxectos  puntuais  de
diferentes materias.
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• Manter activo o CLUB DE LECTURA  con lecturas compartidas de prosa e poesía,
creación literaria e dinamización lecto-escritora

• Seguir  traballando por  unha   BIBLIOTECA  INCLUSIVA que  responda  ás
necesidades de atención á diversidade que son sinal de identidade do noso centro.

• Participar no programa  BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS,  fomentando
a colaboración entre as etapas e facendo  máis visible o traballo de voluntariado
dos alumnos de 5º e 6º de EP e de alumnos da ESO de todos os niveis

• Participar no programa BIBLIOTECAS CREATIVAS para seguir levando ás aulas
de EI e EP a robótica e a linguaxe de programación a través dos ESCORNABOTS,
pero tamén o interese polo mundo STEAM, o movemento MAKER e novas formas
de  aprender e ensinar. 

• Continuar a nosa formación a través das actividades xestionadas pola Asesoría
de  Bibliotecas  e  o  CAFI  (BIBLIOTECA CREATIVA,  ENCONTROS  PLAMBE  e
XORNADAS  DOS  CLUBS  DE  LECTURA 2018-19)  e  o  Servizo  de  Formación
Permanente do Profesorado,  co que temos tres liñas de traballo:  Traballos por
proxectos, Robótica e Edixgal. 

1.1.Organización e xestión
Con respecto á xestión LOGRAMOS...

 Catalogar co programa Meiga gran parte dos documentos adquiridos durante o
curso, tanto por parte da biblioteca coma dos departamentos e ciclos, e continuar
coa a catalogación do material  que xa tiñamos ou fomos adquirindo e extender a
sección NOVIDADES da biblioteca

 Presentar nas aulas de EI e EP parte das NOVIDADES para atraer aos usuarios
  Emitir os carnés de biblioteca para tódolos alumnos e profesores e crear carnés de

grupo  para  facilitar  a  mobilidade  do  material  cara  as  bibliotecas  de  aula,  as
mochilas viaxeiras, as exposicións temáticas, o apoio ás diversas actividades de
aula ou de centro e ás peticións de préstamo externas.

 Facer o préstamo informatizado  persoal e de grupo, tanto durante os recreos coa
asignación de gardas a profesores das distintas etapas e a axuda dun grupo de
alumnos  de  6º  de  Primaria,  coma  nas  horas  de  permanencia  da  Equipa  de
Biblioteca ou nos momentos que se precisou.

 Adquirir fondos de índole diversa para as diferentes etapas en coordinación cos
departamentos, ciclos e niveis. 

  Coordinar a creación dos ITINERARIOS LECTORES, o préstamo de material de
lectura  obrigatoria  e  a  mobilidade  do  material  de  apoio  para  as  diferentes
actividades.

 Coordinar a posta en marcha da HORA DE LER e elaborar o calendario de lectura
anual para a ESO coa rotación semanal do tempo dedicado a esta tarefa.

 Revisar de xeito periódico a colocación dos fondos, renovar as etiquetas e corrixir
algúns erros detectados na catalogación.

 Continuar coa organización do material da sección verde (lectores de 7 a 9 anos),
facendo coincidir as etiquetas de flores que identifican as coleccións coas editoriais
para facilitar a localización 

 Empregar sistematicamente as TICs, especialmente o correo electrónico e a aula
virtual,  para  coordinar  o  traballo  da  Equipa  de  biblioteca  e  facerlle  chegar  ao
profesorado as comunicacións e o material de elaboración propia e o seleccionado
de fontes diversas, especialmente aquel que poñen a disposición de todos nós os
membros do PLAMBE.
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 Seleccionar e expoñer material en soporte físico relacionado con diversos temas
curriculares  e  transversais,  especialmente  os  relacionados  coas  celebracións
colectivas.

 Seleccionar, elaborar e difundir documentación en soporte físico e virtual para a
realización  de actividades  lecto-escritoras  relacionadas con diversos temas ou
celebracións 

 Realizar contactos persoais frecuentes cos usuarios  de biblioteca  para solucionar
as súas dúbidas, localizar o material que precisan, informar sobre a utilización do
programa Meiga e as normas de funcionamento ou coñecer as súas necesidades.

 Manter,  e  seguir  creando,  os  espazos  na  AULA VIRTUAL do  Centro  (sección
BIBLIOTECA)  para  poñer  a  disposición  da  comunidade  escolar  documentos  e
propostas de traballo relacionados con diferentes temas. 

 Dispoñer  dunha  equipa  comprometida  coas  tarefas  de  xestión  da  biblioteca,  a
pesar da escasa asignación horaria que foi posible establecer para atendelas

 Deseñar un plan de actuación para a biblioteca creativa que supón a liberación de
espazo para montar recunchos MAKER e a selección de material axeitado para
traballar co STEAM dentro da biblioteca

Con respecto á xestión NON LOGRAMOS... 

 Catalogar todo o material  adquirido no  presente curso nin o que quedaba por
catalogar de anos anteriores

 Sistematizar a formación de usuarios e preparar unidades didácticas, en soporte 
físico ou virtual, para traballar a alfabetización informacional dentro da biblioteca.

 Elaborar e distribuír documentos variados  para a utilización óptima da biblioteca e
os seus fondos.

 Elaborar  enquisas  cos  formularios  de  GOOGLE  para  obter  información  dos
diferentes usuarios da biblioteca sobre os seus hábitos, necesidades, valoracións,
etc. 

 Concienciar a toda a comunidade escolar da necesidade de rexistrar no programa
Meiga  todos  os  movementos  dos  fondos  para  poder  localizalos  en  caso  de
necesidade

 Ter unha equipa de biblioteca con asignación horaria suficiente para atender as
tarefas de xestión de biblioteca

1.2. Fomento da lectura, da escritura creativa, da investigación e da 
elaboración de documentación propia en soportes diversos

Con  respecto  ao  fomento  da  lectura,  da  escritura  creativa,  da  investigación  e  da
elaboración de documentación propia en soportes diversos LOGRAMOS...

 Elaborar documentos en soportes diversos para a promoción da lectura, anuncio
de actividades, ambientación, etc. e facelos chegar a alumnos, profesores, pais e
titores e institucións.

 Colaborar coas diversas equipas de traballo do Centro (Actividades Extraescolares,
Dinamización  Lingüística,  Club de  Lectura,  Tics,   Dirección..)  na  preparación  e
realización de actividades relacionadas con temas diversos dentro e fóra das aulas
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 Seleccionar  e  poñer  á  disposición  da  comunidade  escolar  material  diverso  en
soporte físico e virtual para a realización de actividades propostas pola biblioteca,
outras equipas de dinamización e/ou os ciclos e departamentos, 

 Preparar,  organizar e coordinar,  en colaboración cos outras equipas de traballo,
actividades arredor do PDI da biblioteca, das diferentes celebracións anuais ou das
conmemoracións internacionais (Samaín, Día contra a violencia de xénero, Nadal,
Día da Paz, Antroido,  Día da muller traballadora, Día do Libro, Día das Letras
Galegas...)

 Fomentar  a  lectura  e  escritura  compartidas  dos alumnos coas súas familias,  a
través das MOCHILAS VIAXEIRAS, das lecturas e recitados colectivos  e doutras
accións puntuais. 

 Manter activo o CLUB DE LECTURA a través de:
>  reunións  os venres no recreo para traballar arredor das lecturas escollidas
> proposta e realización de actividades diversas que  fomentan o traballo  en
común e a convivencia, así como o gusto pola lectura, a creación literaria e as
diversas manifestacións culturais
> colaboración nas actividades propostas  polos  diferentes grupos de traballo,
ciclos e departamentos 

 Desenvolver, coa participación da maioría da comunidade escolar,   o PROXECTO
DOCUMENTAL  INTEGRADO  titulado   EXPEDICIÓN  AOS  CONTINENTES:
AFRICA e coordinar as celebracións anuais que se integraron nel, especialmente o
ANTROIDO temático. 

 Fomentar a colaboración entre o profesorado e a utilización dos recursos humanos
e  materiais  propios  para  a  realización  de  actividades  de  índole  diversa  nas
diferentes etapas

 Montar exposicións  con fondos da biblioteca e con material de elaboración propia
e allea.

 Coordinar as visitas de  profesionais para as distintas etapas, ciclos e niveis 
 Implicar  a  profesores  e  alumnos  na  realización  das  actividades,  facer  un

seguimento  dos  proxectos,  recoller  e  expoñer  o  material  elaborado  e  facer
reportaxes gráficas coas que se elaboran diversos documentos (albumes virtuais,
presentacións,  vídeos...)  para   dar   a  coñecer  o  traballo  desenvolvido  á
comunidade escolar.  

 Fomentar a lectura e a creación literaria coa posta en marcha da HORA DE LER,  a
proposta de actividades propias e o apoio ás actividades organizadas por outros
grupos de traballo, ciclos ou departamentos. 

 Facilitar a outros centros e institucións fondos da nosa biblioteca para a realización
de actividades lectoras e pedir prestados aqueles que precisamos para a montaxe
de exposicións ou a preparación e posta en marcha doutras actividades.

 Poñernos en contacto coa bibliotecaria municipal, facilitarlle os itinerarios lectores e
comunicarlle os aspectos deficitarios dos nosos fondos.

Con  respecto  ao  fomento  da  lectura,  da  escritura  creativa,  da  investigación  e  da
elaboración de documentación propia en soportes diversos  NON LOGRAMOS...

 Realizar  contactos  sistemáticos  con  outras  bibliotecas  e/ou  outros  centros  de
ensino e institucións para a realización de actividades conxuntas
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1.3. Proxecto Lector: Plan Anual de Lectura.
O Proxecto Lector que guía o noso traballo arredor da lecto-escritura literaria e

científica foi elaborado no curso 2010-2011, hai xa nove anos, e segue vixente hoxe. Con
el  pretendiamos mellorar  todas as  competencias  dos nosos alumnos prestando unha
especial atención á competencia lingüística en todas as súas vertentes. O uso dos fondos
da  biblioteca  e  das  TICs  como  fonte  de  información  e  ferramentas  creativas  era
prioritario, así como as actividades de lecto-escritura literaria e científica que implicasen
autonomía  persoal,  desenvolvemento  do  sentido  crítico  e  construción  do  propio
coñecemento. Propoñiamos tamén un cambio metodolóxico que implicase a participación
activa  dos discentes  en todas as  tarefas,  especialmente  na busca de información,  a
selección dos contidos e a elaboración de documentación propia en soportes diversos
que puidese poñerse ao servizo da comunidade escolar para reutilizala noutros ámbitos,
actividades ou proxectos de traballo. 

No presente curso non deixamos de ter presentes estas liñas de actuación, polo
que a biblioteca seguiu estando ao servizo de alumnos, profesores, ciclos, departamentos
e  grupos  de  traballo  para  apoiar  todas  estas  tarefas,  ocupándose  especialmente  de
facilitar  documentación  e  material  en  soporte  físico  e  virtual  para  a  realización  das
distintas actividades, de poñer en marcha e facer o seguimento da HORA DE LER en
Secundaria e das MOCHILAS VIAXEIRAS en Infantil, 1º, 2º, 4º, 5º e 6º de de Primaria, de
coordinar os ITINERARIOS LECTORES de Secundaria, de coordinar actividades  arredor
da  lectura  e  da  escritura  para  todos  os  alumnos,  con  especial  atención  ao  PDI
EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: AFRICA e de satisfacer as diferentes necesidades
da comunidade escolar con respecto a estes temas. 

O  que  fixo  posible,  un  ano  máis,  o  desenvolvemento  do  Proxecto  Lector  é  a
converxencia  dos  esforzos  de  todos  (Equipa  Directiva  e  Equipas  de  traballo,
Departamentos didácticos, Ciclos e Niveis, profesores, alumnos,) e a súa coordinación, na
que colaboramos activamente e con entusiasmo.  As coordinadoras de Biblioteca, EDLG e
Actividades  Extraescolares  planificamos  en  conxunto  a  maioría  das  celebracións
colectivas para que haxa fíos condutores do traballo colectivo. 

As  actividades  e  proxectos  de  traballo  relacionadas  co  Proxecto  Lector  foron
variadas  e  abundantes  e  contaron  en  todo  momento  co  apoio  e  a  colaboración  da
biblioteca  e  de  todas  as  equipas  de  traballo,  como  vén  sendo  habitual  no  Centro.
Algunhas son colectivas e implican a todas as etapas educativas; outras realízanse por
materias, ciclos ou niveis, pero sempre como una parte moi importante de todo o proceso
de ensino-aprendizaxe e ben integradas nel:

>>>  As   actividades  da  Equipa  de  Dinamización  da  Lingua  Galega e  do
Departamento de Lingua Galega, que implican, xunto co uso da lingua galega, busca de
información, creación, expresión, comprensión,  traballo en grupo... e que se artellan coas
propostas  do todas as  equipas de traballo  (Biblioteca e  Club de Lectura,  Actividades
Extraescolares, Tics, Departamentos, Ciclos e Niveis):

• 2º Certame de contos e debuxos de terror no que participaron todas as etapas e
niveis,  sendo  escollidos  polos  mesmos participantes  os  gañadores,  despois  de
estar expostos os traballos nos taboleiros do Centro. 

• Día de Rosalía (24 de febreiro): semana de traballo dentro das aulas de EI e EP
coa preparación de contos, poesías e recitais; investigación sobre a vida e obra de
Rosalía e recitado dun dos seus poemas (1º ESO) nas aulas de EI e EP; recitado
en francés polas aulas de EP e gravación con código QR para a súa difusión (4º
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ESO); preparación dun rap de Rosalía e gorras e camisetas conmemorativas,  e
presentación nas aulas de EI e EP (aula específica); elaboración e exposición de
pósters  e  outros  traballos  coa  biografía  e  os  poemas  de  Rosalía;  visita  ás
exposicións; distribución dunha etiqueta conmemorativa para que tamén chegue ás
familias esta celebración.

• Voluntariado de lectura: acompañamento lector dos máis pequenos, nas aulas e
na biblioteca,  por parte de alumnos  de 5ª e 6º de EP e de 1º, 2º  e 4º de ESO.
As  letras  galegas  e  os  Maios:  traballos   sobre  Mª  Victoria  Moreno,  lecturas,
recitados, creación de documentos, exposicións, etc.

• Galego do mes: Nas aulas de primaria, recoñecemento dos alumnos que durante
cada mes, amosaron mais esforzo no emprego galego.

• PoeMiños pola LETRAS: Colaboración coa Asociación de Comerciantes de Miño
na celebración do DÍA DAS LETRAS GALEGAS. Os días previos, nos comercios,
repartíanse as creacións dos alumnos baixo o tema Poemiños polas letras.  Estes
poemas foron creados polos alumnos de EP e ESO  tamén expostos no centro. 

• Festival das LETRAS e dos MAIOS, coa participación das familias e do alumnado
de EI e EP, que prepararon cancións e coreografías relacionadas coa nosa cultura,
pero  tamén  coa  Africana,  xa  que  os  nenos  de  3º  de  EP cantaron  unha  nana
mozambiqueña de Fran Narf, unindo así o proxecto documental anual coa nosa
realidade cultural. 

>>>  Radio    Miñoca, un programa radiofónico que se foi enchendo de
entrevistas, música, lecturas, contos, recitados, conversas, etc., no que
traballaron  especialmente  alumnos  de  ESO,  das  clases  de  apoio  e
PMAR,  e no que participou, dun xeito ou doutro, toda a comunidade
escolar.

>>>  O festival de fin de curso  do departamento de Música, con letras orixinais creadas
polos  alumnos  da  ESO  e  adaptadas  a  diferentes  partituras,  que  se  desenvolveu  no
Auditorio do Concello de Miño, así como o espectáculo de graduación, con cancións e
representacións teatrais,  que preparan os alumnos de 4º de ESO para a súa despedida.

>>> As celebracións anuais (Samaín, Día contra a violencia de xénero, Día da Paz, Día
da muller traballadora,   Día do libro, Día das Letras Galegas...), nas que se fan diferentes
actividades de documentación e creación dentro e fóra das aulas, exposicións temáticas,
concursos, lecturas colectivas, recitados, murais, ilustracións, etc., que tiveron como fío
condutor  o  PDI  EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES:  AFRICA,  tal  como se explica  no
PROXECTO ANUAL DE LECTURA. 
 
>>>  As charlas   e  obradoiros  sobre  temas  de  interese:  Alimentación  saúdable  da
Asociación contra o cancro (EI), Educación emocional: o enfado e a ira, Xadrez, Xogos
matemáticos co ABN, A avespa velutina, Educación con Malibú: o coidado das mascotas,
Marrocos (por  unha alumna do centro  orixinaria  do país)  (3º  EP),  As árbores,  Xogos
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populares:  o  peón (4º  EP),  Día mundial  de  África,  Traxes africanos (6º),  O papel  da
prensa  da Obra Social A Caixa (4º ESO) ....

>>> Os encontros con autores, ilustradores, contacontos, profesionais, etc.: Contacontos
El  Secuestro  de  la  bibliotecaria,  Contacontos  dramatizado  Que  asco  de  bichos!  El
cocodrilo enorme, Contacontos Sapo y Sepo, un año entero ...

                    
>>> Os obradoiros musicais, os concertos e as exposicións temáticas, que achegan aos
alumnos  de  Infantil  e  Primaria  sons,  instrumentos  e  músicos  diversos  para  que  os
coñezan e aprecien: Paco Pakolas (EI), Música en familia no CEIP Vales Villamarín de
Betanzos (Aula Específica), Concerto didáctico de Florencia e Mansa 

>>> Os espectáculos musicais e teatrais aos que asisten dentro e fóra do Centro: Made
in Galiza no Auditorio de Miño, Le petit malade imaginaire en Ferrol ...

>>> As saídas culturais entre as que se atopan as visitas pola contorna  (concellos de
Miño,  Vilarmaior,  Pontedeume,  Betanzos...  Unidade  móbil  de  doantes  de  sangue,
biblioteca, mercado, praia, muíño de Pedroso ...) e a outros lugares de interese, como  O
museo naval de Ferrol,  O MUNCYT e o Museo de Belas Artes da Coruña, Museo de
Historia Natural e mercado de abastos de Ferrol, Museo etnográfico e CEIP de A Capela,
Santiago de Compostela... e as visitas culturais a Madrid (4º ESO), a Asturias e León (2º
ESO) e a Cantabria e León (1º ESO). 

Dentro das aulas, nos diferentes niveis e materias, tamén se fixeron actividades
para fomentar o gusto pola lectura e a escritura e para potenciar a investigación, sexa
arredor  de  contidos  curriculares  e  transversais,  sexa  arredor  dos  propostos  polas
diferentes equipas de dinamización ou por diversos ciclos e departamentos que traballan
de xeito conxunto. Enumeramos a continuación algunhas destas actividades. 

>>> Os traballos de investigación globalizados ou relacionados cun tema ou materia e a
elaboración  de  documentos  informativos  (carteis,  murais,  libros,  prospectos,
presentacións...).  Neste  curso  tivo  especial  relevancia  o  PDI  proposto  pola  biblioteca
EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: ÁFRICA, que foi integrado no currículo na maioría
dos niveis.

Educación Infantil  e Aula Específica:  O traballo por  proxectos xa é unha constante
nesta etapa educativa no noso colexio,  polo que, ao longo do curso e nos diferentes
niveis, escolléronse temas arredor dos cales xiraron todas  as actividades diarias que
implicaron, á súa vez, todas as competencias. Un destes proxectos relacionou o noso PDI
A  EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES:  ÁFRICA coa  Educación  en Valores  e  titulouse
EXPLORANDO A IGUALDADE: TINOGONA!, conseguindo o PREMIO CONCEPCIÓN
AREAL 2018. As actividades que levaron a cabo foron as seguintes:

Tipo de actividade Temporalización
1. Somos  exploradores  e  exploradoras. Traballo  de  aula  e

exposición de resultados nos corredores. 
Outubro.

2. Vídeo de Tererai  Trent. Traballo  de investigación desta  activista,
gravación e edición do vídeo coa técnica KROMA KEY. 

Novembro

3. A árbore dos soños pola igualdade.  Reflexión sobre as nosas Decembro
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metas. Elaboración de mensaxes escritas para colgalas nas árbores
construídas con material de refugallo.  
Catálogo de xoguetes non sexistas. 

4. Wangari  coa  paz. Investigación  e  reflexión  sobre  Wangari,  unha
PREMIO NOBEL africana. 

Xaneiro

5. A semente da igualdade. 
Plantación  de   árbores  no  patio.  Animación  coa  técnica  de
Stopmotion con vocabulario e expresións para a igualdade.

Febreiro

6. Expedición pola igualdade. Achegamento a unha muller importante
cada semana a través dos códigos QR. 

Marzo

7. Pinacoteca  da  igualdade. Investigación  sobre  a  vida  e  obra  da
artista Pelagie Gbaguidi. Creación de obras propias. Exposición das
obras e obradoiro coas familias. 

Abril

8. Encontámonos. Dúas sesións de contacontos, cos alumnos como
actores e actrices pola igualdade.  

Maio

9. Balóns fora. Xogos variados nos recreos para escapar dos xogos
estereotipados.

Ao  longo  de todo
o curso.

10. Contos ao revés. Segundo as dispoñibilidade das familias e a da
organización do centro, contos coas familias. 

No  2º  e  3º
trimestres 

Educación  Primaria:  Moitos  foron  os  proxectos  de  traballo  que  incluíron  busca  de
información na biblioteca e  en Internet  e  elaboración  de documentación  propia,  tanto
sobre temas curriculares como transversais, obtendo o titulado O CAMBIO DE COR NOS
PÉTALOS DAS FLORES de 1º de EP o 3º  premio Luis Freire de investigación científica
2019 . Neste mesmo nivel fíxose un estudo sobre os MASSAIS, con busca de información
na biblioteca e realización de traballos de creación propia.  En 3º de EP desenvolveuse o
proxecto MOZAMBIQUE ao longo de todo o curso, coas seguintes actividades: 

PROXECTO MOZAMBIQUE
Tarefa desenvolta para traballar no proxecto da biblioteca "Expedición aos continentes: África".
Ao longo de todo o curso 2018-19: "Os países de Africa".

ACTIVIDADE Escenario Agrupamento Recursos didácticos
Temporali-

zación

a) Recollida de información de xeito 
individual en colaboración coas fami-
lias. Casa Individual Libre.

Ao longo 
dunha se-
mana.

b) Visualizar un corto a modo de in-
troducción sobre Mozambique e pos-
ta en común da información recollida
coas familias. Aula. Grupo clase.

Ordenador de sobre-
mesa, canón e pizarra 
dixital. 1 sesión.

c)Localización nun mapa de África e 
infórmación básica. Aula. Individual Ordenadores portátiles. 1/2 sesión.

d)Investigar sobre a gastronomía a 
través da aula virtual. Aula. Individual

Ordenadores portátiles.
Fichas de recollida de 
información. 2 sesión
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e)Descricións de paisaxes de Mo-
zambique. Aula.

Grupo clase/ 
Individual

Imaxes variadas de 
Mozambique 4sesións

f)Investigar sobre un medio de trans-
porte “As chapas” a través da aula 
virtual e Google. Aula. Individual

Fichas de recollida de 
información. 1 sesión

g)Poñer en común as investigacións 
levadas a cabo ata o momento. Aula. Grupo clase.

.
Fichas de recollida de 
información. 1 sesión

h)Escoitar diferentes tipos de música
mozambiqueña e investigar sobre os
instrumentos utilizados.

Aula.
Grupo clase/ 
Individual

Ordenador e proxector 
con pantalla.
Fichas de recollida de 
información. 1 sesión

i)Interpretar a “Nana de Zemanbiquo”
de Fran Narf no Día das Letras Gale-
gas.

Aula ordina-
ria e aula de 
música e pa-
tio escolar. Grupo clase e 

nivel.

Ordenadores portátiles.
Base musical.
Letra

5 sesións

j)Elaborar un breve documental so-
bre Mozambique.

Aula
Ambos grupos 
de 3º nivel.

Guión de elaboración 
propia.
Equipo de video. 5 sesións.

k)Participar na celebración do Entroi-
do utilizando a vestimenta mozambi-
queña.

Rúas de 
Miño.

Ambos grupos 
de 3º nivel.

Vestiario elaborado po-
las familias.

2 sesións.

l)Investigar sobre  a fauna mozambi-
queña, identificala  e clasificala.

Aula Individual
Fichas de recollida de 
información.

8 sesións

En 5º de EP o proxecto COÑECEMOS ÁFRICA tamén estivo presente durante todo o
curso  con  actividades  diversas:  estudo  do  continente  africano  (xeografía,  cultura,
gastronomía,  fauna e  flora,  economía,  poboación ...)  e  realización  de fichas,  pósters,
presentacións...;  investigación sobre Tererai  Trent;  infografías sobre mulleres africanas
Premio Nobel da Paz; o Antigo Exipto: estudo histórico e preparación de caracterizacións
para o Antroido temático; obradoiros DÍA DE ÁFRICA (25 de maio) e Traxes africanos
(Arts&crafs) ; Webquest sobre África. 

Educación Secundaria:  Os proxectos relacionados coas materias, temas transversais,
celebracións,  e  o  tema da  biblioteca  Expedición  aos  continentes:  África,  tamén foron
abundantes e variados, tal como se sinala no PAL que adxuntamos. 

>>>  As  actividades  de  lectura  e  escritura  creativa que  van  dende  a  selección  de
material, a lectura individual e colectiva, o recitado, a narración ou as exposicións para
traballar a oralidade ata a creación de documentos propios (cancións, poemas, contos ...)
que se recollen para compartir cos compañeiros, enviar a concursos, facer exposicións ou
elaborar cadernos e libros que formarán parte da sección AS NOSAS CREACIÓNS da
biblioteca.

En Educación Infanti  l, sesións de contacontos en pequeno grupo escollendo contos da
biblioteca e sendo os alumnos narradores e público á vez, ilustración e comentarios sobre
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os contos e as historias lidas, traballo nos cadernos viaxeiros das aulas e das mochilas
viaxeiras... Ademais este curso inventamos poesía e historias xogando cos escarnabot.

En  Educación Primaria, continuamos coa  mochila viaxeira co seu caderno para falar
das historias preferidas e facer ilustracións e o caderno viaxeiro, para escribir contos,
refráns,  adiviñas,  cantigas,  receitas,  acontecementos,  etc.  fixeron o camiño do cole á
casa, e viceversa;  léronse en común Sapo e Sepo un año entero  e O calcetín amarelo
(1º) e El secuestro de la bibliotecaria e O cociñeiro Martiño (2º), ¡Que asco de bichos! El
cocodrilo enorme e Marcopola. A Illa remeira (3º) Otra vez don Quijote e Raúl (4º), A filla
do ladrón de bicicletas, La casa del árbol e The Cup Final (5º), e Malos tempos para as
pantasmas,  La  isla  de  Nim  e  The  Film  Club   (6º);  fixéronse “contos  encadeados”,
escribíronse cartas e contos, seleccionáronse e ilustráronse refráns; creáronse guións e
graváronse  vídeos;  escribíronse  palabras,  frases,  lemas  e  textos  relacionados  coas
celebracións e fixéronse fichas técnicas, murais, cadernos, libros, poemas, etc.; fixéronse
traballos de creación arredor dos libros de lectura obrigatoria e  doutras lecturas e temas,
moitos  deles  relacionados  coas  celebracións  anuais  e  colectivas,   como  en  anos
anteriores. 

En Educación Secundaria Obrigatoria, nas materias lingüísticas, o traballo arredor da
lectura e a escritura creativa é sistemático e as propostas para a creación de textos son
numerosas  e  variadas,  recolléndose  moitas  delas  en  documentos  colectivos  que  se
comparten e quedan como fondo documental da nosa biblioteca. En Lingua Española,
realizan moitos  traballos diarios para  desenvolver a competencia lingüística que inclúen
lecturas,  memorización  e  recitado  de  textos,  comentarios  literarios  e  creación  de
documentos de estilos e características diferentes.  En Lingua Galega dedicaron moitas
sesións de traballo á escritura creativa de poemas, adiviñas, xogos con palabras, etc. e
crearon libros de receitas, comics, xornais que pasarán a formar parte da sección AS
NOSAS CREACIÓNS da biblioteca; participaron nas celebracións anuais coa elaboración
de slogans e carteis;  fixeron presentacións orais sobre temas diversos, etc.  Participaron
no concurso de microrrelatos de terror e nos PoeMiños, así como nos concursos das
Letras Galegas convocados polo Concello de Miño. 

O  resto  dos  Departamentos  didácticos   tamén  propuxeron  lecturas  de  ficción
relacionadas coas súas materias e actividades diversas arredor deles, así como lecturas
científicas  e  traballos  de  investigación  con  produción  de  documentos  escritos  e
audiovisuais en distintos soportes e exposicións orais dos achados.

Este  ano,  por  falta  de  tempo  para  elaboralas,  non  pasamos  enquisas  con
formularios de Google para obter esta información, senón que fomos entrevistando ao
profesorado, pedindo información a través do correo electrónico e analizando o traballo
desenvolvido  a  través  da  observación  directa.  Tamén  enviamos  un  guión  para  a
elaboración  de  PROXECTO ANUAL DE LECTURA,  tanto  a  principio  como a  final  de
curso, para elaborar os proxectos de traballo e ver os resultados. A relación de actividades
non está completa porque non todos os compañeiros comparten connosco o que fan
dentro das súas aulas e tampouco podemos  estar en todos os lugares á vez, pero  temos
a  certeza  de  que  o  PROXECTO  LECTOR  se  fai  realidade  cada  día,  en  todos  os
recunchos do Centro, porque son moitas as propostas de traballo e moitas e boas as
respostas dos nosos alumnos. 
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2. HORARIO DA EQUIPA DE BIBLIOTECA
Por  segundo  ano  consecutivo,  o  horario  de  atención  á  biblioteca  diminúe.

Temos cubertos todos os recreos porque son momentos de atención ao alumnado, de
modo  que  hai  profesorado  de  EP  (tres  profesoras)   e  ESO   (3  profesores  e  a
coordinadora) con tempo asignada para estas tarefas. Cubrimos así as 5 horas de garda
de recreo  (media hora diaria para EP e outra media para ESO),  nas que realizamos
empréstitos  e  devolucións  e  atendemos  algunhas  das  necesidades  dos  alumnos,
asesorándoos ou axudándolles a atopar material, pero pouco máis. Para realizar o resto
das  tarefas  de  xestión  e  dinamización,  só  hai  tres  persoas  con  horario  asignado:  a
coordinadora, con 4 horas e 40 minutos, e dúas profesoras de EP, con catro horas cada
unha, o que fai un total de 12 horas e 40 minutos (6 horas menos que o curso pasado).
A decisión da Inspección educativa de asignar a todo o profesorado da ESO só tarefas
de atención ao alumnado e gardas  non permite que ninguén deste corpo conte con
tempo para outras tarefas. En  EI e EP non sobran tampouco horas para  actividades
complementarias, polo que os recursos humanos son claramente deficitarios. 

Grazas á boa VONTADE de TODA A COMUNIDADE ESCOLAR este proxecto vai
adiante, por iso temos que considerar EQUIPA DE BIBLIOTECA sen tempo asignado a
moita máis xente da que figura de maneira oficial: 

• O profesorado de linguas e a EQUIPA DE DINAMIZACIÓN DE LINGUA GALEGA
que colaboran nas actividades de lectura e escritura creativa e no programa de
VOLUNTARIADO NA BIBLIOTECA ESCOLAR

• A EQUIPA DE ACTIVIDADES ESCOLARES coa que nos coordinamos para levar a
cabo todos os proxectos documentais e as actividades formativas dentro e fóra do
centro

• A  EQUIPA  TICS  que  resolve  dúbidas  sobre  cuestións  técnicas  e  facilita  a
realización de actividades en soporte dixital

• O alumnado  de EP e ESO que participa nas diversas modalidades do programa
VOLUNTARIADO  NA  BIBLIOTECA  ESCOLAR  e  o  profesorado  que,
voluntariamente, asumiu tarefas de xestión dentro da biblioteca para facela máis
operativa (selección de material, catalogación, organización dos fondos...)

• O  profesorado  da  ESO  que  dinamiza  e  sostén  o  CLUB  DE  LECTURA
BABILÓNICAS

• O  profesorado  de  EP que  pon  en  marcha  diferentes  accións  da  BIBLIOTECA
CREATIVA,  como  os  ESCORNABOTS,  a  IMPRESORA  3D,  a  selección  e
adquisición  de material para o espazo MAKER e o deseño de actividades que o
enchan de contido. 

• O profesorado e alumnado que fixo realidade nas aulas o PDI EXPEDICIÓN AOS
CONTINENTES: ÁFRICA e moitas outras propostas de traballo, especialmente as
relacionadas coas celebracións colectivas anuais, así como as propias de cada
materia.  Así  como  aqueles  que  asumiron  voluntariamente  tarefas  de  xestión  e
dinamización dentro da propia biblioteca

• A Equipa Directiva, que facilita espazos, tempos e traballo persoal para que se
desenvolvan sen atrancos todos os proxectos, e asigna presupostos específicos
para desenvolvelos

• O persoal  non docente, sempre atento ás nosas necesidades, especialmente o
bedel Juan Fachal, que transporta material, proporciona ideas, clava, serra, pinta e
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non  dubidou  en  converterse  en  calquera  personaxe  para  acompañarnos  nas
representacións do Entroido e darlle vida ao noso proxecto. 

                

       3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1. Xestión técnica
A Xestión da biblioteca foi levada a cabo polos membros da equipa que dispuxeron

de asignación horaria, xa que a maioría das tarefas deben realizarse dentro do espazo da
biblioteca. Como non dispuxemos de moito tempo de dedicación nin dunha sesión de
coordinación,  elaboramos a  principio  de  curso  unha relación  de  tarefas   e  cadaquén
asumiu  as  que  considerou  oportunas  e  dedicou  o  seu  tempo  a  realizalas,  tal  como
fixemos  en  cursos  precedentes.  Contamos,  afortunadamente,  coa  axuda  dalgún
profesorado que,  sen ter  tempo asignado,  doou o  seu tempo libre  para  ocuparse de
seleccionar material, catalogar ou organizar os fondos. 

No primeiro trimestre a maior parte do noso esforzo foise na posta en marcha do
servizo,  especialmente  na  actualización  das  bases  de  datos  no  programa Meiga,  na
impresión  e  reparto  dos  carnés  de  biblioteca,  no  recordatorio  das  normas  de
funcionamento da biblioteca á comunidade escolar, na preparación da HORA DE LER  da
ESO, que implica a elaboración do calendario de lectura anual e o préstamo do fondos ás
bibliotecas de aula, na preparación das mochilas viaxeiras e o caderno que as acompaña,
na coordinación dos itinerarios lectores e a localización,  adquisición e reubicación do
material de lectura obrigatoria, na atención aos comerciais das distintas editoriais e nos
contactos coa comunidade escolar para determinar necesidades e facer as adquisicións
precisas. 

No  segundo  e  terceiro  trimestres  dedicamos   máis  tempo  aos  traballos  de
mantemento e catalogación,  que se resentiron un pouco ao final  de curso debido ás
tarefas  obrigadas  nestes  momentos:  o  control  e  reorganización  dos  fondos  para  que
queden nas mellores condicións de cara o vindeiro curso,  o  peche das propostas de
traballo que se foron desenvolvendo, a análise das nosas actuacións e a elaboración da
presente memoria,  traballo  que consideramos imprescindible,  pero que tamén precisa
atención e tempo. Así pois, non resultou doado facer as labores de xestión, pero cremos
que  conseguimos facer  algunhas  das  fundamentais  para  poñer  os  recursos físicos  e
virtuais da biblioteca ao servizo de todos.

3.1.1. Informatización dos fondos

Ao final do curso pasado contabamos 8.865 con  documentos catalogados e neste
chegamos aos 9745 é dicir, 880 máis que o curso anterior. Conseguimos catalogar case o
dobre  que  o  curso  pasado,  porque  houbo  dedicación  a  esta  tarefa  por  parte  de
profesorado con asignación horaria e tamén doutros membros da comunidade que doaron
o seu tempo. Aínda así,  fixemos fronte sobre todo ás novas adquisicións e seguimos
tendo material das bibliotecas de aula e dos departamentos esperando quenda para a
informatización. Ademais seguimos a corrixir os abundantes erros de catalogación que
fomos atopando: entrada por nome de autor e non por apelido, entrada  do título por artigo
e non por substantivo,  falta de datos, non correspondencia do número de rexistro  co
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documento, etc., dedicando algo do  pouco  tempo dispoñible a esta tarefa para que os
usuarios teñan menos dificultades para atopar por si mesmos o que desexan.

3.1.2. Organización de espazos e tempos

Moito  do  traballo  que  en  cursos  anteriores  se  realizaba  na  biblioteca,  como a
consulta dos fondos físicos e virtuais para os traballos de investigación ou a lectura, faise
agora nas aulas-obradoiro a través dos dispositivos EDIXGAL ou levando material  en
depósito, polo que resulta máis doado organizar a utilización dos espazos físicos dos que
dispoñemos. Facémolo en coordinación coa Xefatura de estudos, que elabora un cadro
cos horarios que se vai renovando segundo se precisa. Tamén buscamos alternativas
cando foi  necesario e fixemos un seguimento das actividades que se levaron a cabo,
especialmente cando coincidían cos recreos doutras etapas educativas. 

Os grupos que utilizaron a biblioteca acompañados polos seus profesores fixeron,
sobre todo, selección de material para levar ás aulas ou ás casas, consultas nos fondos e
nos  ordenadores,  lecturas  en  silencio  ou  en  voz  alta,  ilustracións  relacionadas  coas
lecturas  ou  outros  traballos  de  creación  e  moitos  momentos  “escollo  conto  e  leo”,
altamente gratificantes para os usuarios e os que puidemos observar como o facían.  

Nos recreos, especialmente nos de Primaria, houbo moita actividade na biblioteca
porque moitos cativos utilizaron o recuncho de lectura relaxada  para ler e viñeron escoller
libros e películas en préstamo. O recuncho virtual, que conta con oito ordenadores de
sobremesa  con  pantalla  e  teclado  exentos,   practicamente  non  se  utiliza,  xa  que  os
alumnos de 5º e 6º de EP e de 1º e 2º de ESO contan co seu propio ordenador e o resto
teñen acceso a carros con unidades suficientes, por iso fixemos un estudo para prescindir
deste  material  e  crear  un ESPAZO  MAKER.  Cremos  que  reubicando  os  estantes  e
escollendo outro tipo de mobiliario podemos dar entrada na biblioteca a recunchos de
traballo STEAM moi atractivos. 

Neste  curso  contamos  cun  recuncho  de  lectura  fóra  da  biblioteca  para  EI.
Dotámolo dun carro para transportar o material de lectura e de mesa e cadeiras de cores
atractivas para que os alumnos.

3.1.3. Organización dos fondos

Mantivemos a organización dos fondos que permiten aos alumnos achegarse a
aqueles que lles conveñen pola súa idade ou pola tarefa que queiran realizar. No presente
curso volvemos revisar o material, analizamos se estaba ben colocado e reorganizámolo
como cremos conveniente.  A distribución segue a ser a mesma que en cursos anteriores: 

➢ No espazo de lectura relaxada,  que conta cunha alfombra, coxíns para poñer
enriba dela e sentarse e un espazo amplo, colocamos o material  de lectura de
Infantil e Primaria distribuído en tres seccións: azul para os máis pequenos, verde
para 1º ciclo de EP e vermella para o 2º e 3º ciclo. Nesta última sección os fondos
están  por  orde  alfabética,  mesturados  os  de  galego  e  castelán,  cousa  que
resultaba  pouco  operativa  nalgúns  momentos,  polo  que  decidimos  facer  máis
visible a súa organización colocando unha etiqueta coa inicial  do 1º apelido do
autor no lombo do libro e a mesma inicial no estante no que debe ir colocado,
sendo esta etiqueta branca se a escrita está en castelán e azul se está en galego.
Na sección verde volvemos a reorganizar os fondos, para poñelos por editoriais. 

➢ No recuncho virtual, arredor dos ordenadores, situamos o material de consulta de
Primaria  que,  polo  seu  contido  e  atractivo  visual,  é  moi  apreciado  por  moitos
usuarios, que prefiren estas lecturas ás de ficción. Fomos aumentando tamén estas
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coleccións, polo que tivemos que recolocalas e renovar o etiquetado dos estantes,
aínda que non foi posible aumentar o espazo físico tal como pretendiamos o curso
pasado. Se no vindeiro curso eliminamos este recuncho todo o material de consulta
será redistribuído para facelo aínda máis accesible. 

➢ No  espazo de lectura da ESO,  seguimos mantendo separamos os fondos por
linguas e por xéneros, e tamén por idades (tellos amarelo e laranxa), así como un
espazo para as lecturas obrigatorias, por cursos, para facilitar a localización e o
préstamo 

➢ No  espazo  de  consulta  da  ESO,  seguimos  a  colocar  o  material  de  consulta
segundo a CDU.

➢ No  espazo  de  audiovisuais colocamos  o  material  que  fomos  catalogando,
especialmente películas, pero tamén Cds de música. 

➢ No espazo de bandas deseñadas fomos completando o catálogo con diferentes
adquisicións

➢ No  espazo das novidades  estiveron expostas as novas adquisicións a medida
que as fomos catalogando para que os lectores máis asiduos saiban que sempre
hai  algo  novo  que  ler  e  poidan  localizalo  doadamente.  Este  ano  tivemos  que
ampliar este espazo porque foron abundantes as catalogacións e quixemos que
estiveran moi accesibles para o alumnado.

➢ No  espazo   As  nosas  creacións colocamos  os  materiais  que  elaboraron  os
alumnos ao longo do curso 

➢ No  espazo  do  Club  de  Lectura colocamos os  exemplares  que  mercamos ou
elaboramos para as actividades deste curso

3.1.4. Préstamo 

Como en cursos anteriores fixemos o préstamo en todos os recreos, ao tempo que
mantivemos abertos os espazos para facilitar o acceso a Internet no recuncho virtual, a
consulta dos fondos bibliográficos en soporte físico e a lectura pracenteira. En Primaria
contamos coa axuda dos alumnos de sexto que, en quendas, estiveron sempre presentes
para facer devolucións e prestar a través do Meiga, colocar os fondos que se devolveron
e incluso selar e etiquetar o material para catalogar. Co carné que habilitamos anualmente
para cada grupo, algúns titores, sós ou cos seus alumnos, seleccionaron periodicamente
fondos para a biblioteca de aula. Tamén prestamos fondos, previa expedición do carné
correspondente, aos centros que os solicitaron para as actividades dos seus clubs de
lectura, e pedimos material a outras bibliotecas para completar a documentación para as
nosas propostas, especialmente as exposicións temáticas. 

3.1.5. Selección e adquisición de fondos  

Como en anos anteriores, coordinamos a selección e adquisición de fondos en
soporte físico a partir  de consultas ao profesorado dos distintos niveis e materias, de
elaboración  de  listados  e  de  realización  de  xestións  coas  empresas  distribuidoras  e
editoriais.  Tamén recibimos os comerciais que viñeron ao Centro, estudamos as ofertas
que nos chegaron ao correo electrónico, pasamos a información aos posibles interesados
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e fixemos os pedidos que se consideraron oportunos, tendo en conta que temos alumnos
dende  os  tres  anos  ata  os  dezaseis  -varios  con  necesidades  educativas  especiais  e
outros  con  medios  económicos  insuficientes-,  e  que  precisamos material  de  temática
variada,  tanto  de  ficción  como  de  consulta,  en  diferentes  soportes.  Adquirimos
principalmente contos, libros de lectura e consulta, bandas deseñadas e películas, algúns
deles relacionados co proxecto de centro, EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: AFRICA,
coas celebracións anuais e con actividades específicas que se realizan dentro das aulas. 

En  canto  á  documentación  virtual,  analizamos  a  que  nos  chega  ao  correo
electrónico  a  través  do  PLAMBE  ou  outras  fontes  e  fixémola  chegar  aos  posibles
interesados para que puideran utilizala como consideraran oportuno. Tamén buscamos
documentación  para as actividades que propuxo a biblioteca ou aquelas que partiron
doutros grupos, ciclos ou departamentos, e difundímolas a través dos espazos específicos
que creamos na Aula Virtual do centro, dentro da sección da biblioteca, para que non só
tivesen acceso ao contido os profesores senón tamén os alumnos.  Cremos que este
medio é máis operativo porque nos permite facer unha descrición e secuenciación dos
recursos, incluír material audiovisual, enlaces a sitios web, paquetes de actividades, etc.
dun xeito organizado e continuo. 

3.1.6. Adquisición de equipos informáticos e electrónicos

No presente curso seguimos a contar con dous postos de xestión e oito para os
usuarios.  Seguimos  a  facer  as  tarefas  de  control  e  mantemento  necesarias  e  imos
renovando aqueles accesorios que máis se deterioran, como os cascos, para que todos
os postos estean sempre ao servizo dos usuarios nas mellores condicións posibles. O
vindeiro curso prescindiremos destes ordenadores que ocupan demasiado espazo e xa
están pouco solicitados e cambiarémolos por ordenadores portátiles.

3.1.7. Conservación, control e dinamización dos fondos

 A conservación  e control  dos fondos é unha tarefa  imprescindible  para  que a
biblioteca cumpra a súa función, pero non resulta doado levala a cabo. A pesar de ter o
programa Meiga para deixar constancia dos movementos do material e das campañas de
boas prácticas bibliotecarias que realizamos, os usuarios non sempre fan uso del ou non
o fan correctamente. Valoramos moito que os estantes estean abertos e que sexan os
propios usuarios os que escollen o seu material de consulta e lectura, así como que haxa
fondos apreciados que entran e saen da biblioteca con asiduidade, pero iso implica certo
deterioro e, ás veces, extravíos provisionais (hai libros que desaparecen a principios de
curso e volven aos andeis só ao final)  e incluso definitivos.  Sería conveniente contar
cunha  persoa  que  se  encargase  da  biblioteca  a  tempo  completo  para  evitar  estas
disfuncións, pero a nosa realidade non o permite, polo que seguiremos dedicando moito
do noso escaso tempo a estas tarefas e a recordarlles aos usuarios a necesidade de
utilizar os fondos con xeito e de devolvelo á biblioteca nas mellores condicións e nos
prazos debidos. 

En canto á labor de dar a coñecer os fondos á comunidade escolar, fixemos varias
EXPOSICIÓNS TEMÁTICAS dentro e fóra da biblioteca, relacionadas co noso PDI  e
coas  conmemoracións  anuais.   Preparamos  as  MOCHILAS VIAXEIRAS para  que  as
familias dos alumnos de Infantil, 1º, 2º,  4º, 5º e 6ª de EP  compartiran algunhas lecturas
cos  seus  fillo;  mantivemos  expostas  as  novas  adquisicións  na  SECCIÓN  DE
NOVIDADES; enviamos  información vía e-mail  ao claustro sobre as novas adquisicións;
e levamos ás aulas de EI e EP diversos fondos para dalos a coñecer. 
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3.1.8. Comunicación das actividades á comunidade escolar

O  correo  electrónico  é  a  ferramenta  que  empregamos  para  comunicarnos  co
profesorado porque xa estamos habituados a utilizalo para outras cuestións académicas,
pero  o  contacto  persoal   é  unha  práctica  diaria  imprescindible  para  facer  realmente
efectiva a comunicación, especialmente cos titores, coordinadores de ciclos e xefes dos
departamentos didácticos,  que se encargan  de facer  chegar  a nosa información aos
alumnos  e  ás  familias.  Ademais  elaboramos  carteis  ou  outros  documentos  para  os
vestíbulos,  corredores e aulas, ou para entregar ás familias.

Tamén temos un espazo de biblioteca na web  cunha sección de  NOVAS, todas
elas promocionadas á primeira páxina, para ir  dando conta de parte do noso traballo,
aínda  que  no  presente  curso  non  fomos  capaces  de  actualizalo.  Si  puidemos seguir
actualizando  os  diferentes  espazos da  AULA VIRTUAL,  onde recollemos material  de
consulta  para  a  realización  de  diferentes  proxectos,  facemos propostas  de  traballo  e
aloxamos  documentos  creados  polo  noso  alumnado.  Creamos  ademais  espazos
específicos para algunhas actividades deste curso, como as da BIBLIOTECA CREATIVA
e o PDI EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: AFRICA. 

Somos conscientes de que no momento actual  as TICs son o xeito máis rápido e
eficaz para comunicarnos e poñer a disposición de todos os milleiros de recursos que nos
ofrece Internet, polo que estamos a facer esforzos para incorporalas ao noso proxecto.
Tamén sabemos que hai moitos máis medios, como os blogs e as redes sociais, e nalgún
momento  da  nosa  andaina  intentamos  facer  uso  deles,  pero  non  logramos  mantelos
actualizados. Cremos, sen embargo, que os espazos oficiais do centro son adecuados e
ofrecen moitas posibilidades para establecer comunicacións duradeiras coa comunidade
escolar e pretendemos seguir utilizándoos e actualizándoos no vindeiro curso. 

3.1.9. Formación de usuarios

Seguimos sen ter un programa sistemático de formación de usuarios porque nos
resulta  imposible  poñelo  en  marcha,  pero  non  esquecemos  que  é  fundamental  ter
informados  aos  usuarios  sobre  o  funcionamento  da  biblioteca.  Así  pois,   elaboramos
algúns documentos para os titores co fin de que transmitan a información aos alumnos,
estamos pendentes dos usuarios que acoden á biblioteca para ensinarlles o que precisen,
e deseñamos actividades puntuais para algún grupo. 

3.1.10. Colaboradores

Como en cursos anteriores, contamos cun grupo de alumnos de 6º de EP que nos
axudaron nas tarefas de xestión durante os recreos desta etapa educativa.  O alumnado
de 5º de EP e algún de 1º,  2º e 4º de ESO ofreceron o seu tempo para ler cos máis
pequenos.  Continuamos  participando  no  proxecto  BIBLIOTECAS  ESCOLARES
SOLIDARIAS  xestionando e coordinando as accións, xunto coa coordinadora do EDLG e
mestra  de inglés,  que   se  encargou de facer  realidade as  actividades nas aulas.  En
agradecemento estamos a preparar unhas actividades de despedida que terán lugar nos
derradeiros días do curso. 
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3.2. Fomento da lecto-escritura e das habilidades informacionais

 O  fomento  da  lectura  e  escritura  científica  e  creativa  e  das  habilidades
informacionais é unha das prioridades da comunidade escolar do CPI Castro Baxoi dende
hai  tempo,  pero especialmente  nos últimos cinco cursos,  xa  que todos os grupos de
traballo contan con coordinadores activos e profesores e alumnos moi implicados que non
dubidan en participar  en  todas as  propostas.  A equipa  directiva,  pola  súa parte,  non
descoida as tarefas de coordinación e programación para obter resultados óptimos no
desenvolvemento dos proxectos, especialmente os colectivos. Traballamos, pois, de xeito
cooperativo e todos participamos das iniciativas de todos, aportando a cada actividade e
evento o que o noso grupo de traballo, especialidade, cometido ou capacidade permite.
Nalgúns casos fomos promotores e noutros apoio, pero estivemos sempre presentes nas
numerosas e variadas actividades dinamizadoras que se puxeron en marcha ao longo do
curso, como a comunidade escolar estivo presente nas que nós propuxemos.

A campaña anual da biblioteca para o fomento da lectura, da escritura e das
habilidades  informacionais,  este  curso  continúa  coa proposta  do  PDI  EXPEDICIÓN
AOS  CONTINENTES,  centrado  en  ÁFRICA.  Pretendemos  con  esta  proposta  que  os
alumnos  coñezan  dende  un  punto  de  vista  interdisciplinar  os  diferentes  continentes,
achegándose a eles dende perspectivas diversas e con graos de dificultades adaptados
ás  súas capacidades e necesidades, que  busquen información en distintas fontes e
elaboren  documentos  variados  en  soportes  físicos  e  virtuais  e  que  compartan  os
coñecementos  adquiridos  coa  comunidade  escolar;  tamén  pretendemos  favorecer  a
colaboración entre departamentos, ciclos e etapas e implicar ás familias na construción do
coñecemento  que  levan  a  cabo  os  seus  fillos.  E  así  conseguimos  que  o  continente
obxecto de estudo cobre vida no só ENTROIDO TEMÁTICO senón tamén nas distintas
celebracións colectivas anuais. 

Participamos, pois,  en todas as  celebracións  colectivas do curso (Samaín, Día
contra  a  violencia  de  Xénero,  Nadal,  Día  de  Rosalía,   Entroido,   Día  da  Muller
Traballadora,  Día  do  Libro,   Día  das  Letras  Galegas...)  con  propostas  propias  de
actividades ou seleccionando, elaborando e distribuíndo documentación, proporcionando
fondos, facendo carteis e comunicados, coordinando actividades, atendendo a cobertura
gráfica  e  audiovisual,  etc.  Tamén  montamos  exposicións  ou  colaboramos  na  súa
montaxe,  organizamos  e/ou  coordinamos  intercambios  de  actividades  entre  etapas
(contacontos, obradoiros...) e visitas de animadores, autores, etc., e xestionamos o CLUB
DE LECTURA .

3.2.1.  Expedición aos continentes: ÁFRICA.

Toda a comunidade escolar participou, dun xeito ou doutro, no desenvolvemento
deste PDI arredor do continente africano, dentro e fóra das aulas, no horario escolar e
noutros momentos. Cada profesor, adaptándose a súa aula e materia, elaborou diferentes
propostas de traballo, sendo algunhas PDI de nivel que se desenvolveron ao longo do
curso, tal como sinalamos máis arriba.

✔ A  ambientación (1º  e  2º  trimestres):   Montamos unha exposición con todo o
material  bibliográfico  do  que  dispoñemos  sobre  África,  e,  polos  corredores  do
centro, expuxemos todos os traballos que se foron desenvolvendo dentro e fóra
das  aulas  (mapas,  pósters,  collages,  presentacións,  carteis,  documentos
informativos, etc. )
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✔ A documentación (1º trimestre): Mantivemos conversas informais cos membros da
comunidade escolar sobre este continente e os aspectos que se poderían traballar;
proporcionamos  información  sobre  enlaces  web  relacionados  co  tema  e
seleccionamos, adquirimos e puxemos a disposición de todos o material en soporte
físico e virtual necesario para realizar actividades diversas nas aulas. 

✔ O  traballo nas aulas (1º, 2º e 3º trimestres): Estudamos diferentes aspectos do
continente -sociedade, arte, literatura, vida cotiá,  ritos e lendas, vestimenta...-  e
elaboramos e  compartimos  documentos  e  espectáculos,  cadaquén  segundo  as
súas propias necesidades e apetencias. 

✔ O Entroido (2º trimestre): Despois de documentarnos e traballar nas aulas sobre
os  aspectos  escollidos  deste  continente,  deseñamos  e  fabricamos  disfraces  e
accesorios e, seguindo o  programa no que se delimitaron con precisión tempos,
lugares e actividades, recreamos o continente africano cun desfile polas rúas de
Miño.

EI EI: Animais de África ESO, 1º Exipto

EP, 1º Etiopía. ESO, 2º Tuaregs

EP, 2º Massais ESO, 3º Os protagonistas de “Memorias 
de África”

EP, 3º  Mozambique ESO, 4º Enterro do Meco.

EP, 4º Cabo Verde

EP, 5º e 6º Exipto

Para a preparación deste Entroido temático, cada grupo co seu titor, fixo un traballo
de investigación e preparación, que se combinou, en moitos casos,    con actividades
noutras materias arredor de aspectos diversos de África, así como con libros de lectura en
de todas as etapas, algúns deles do itinerario lector. 

3.2.2. As celebracións e as exposicións bibliográficas. 

A biblioteca estivo presente en todas as celebracións colaborando estreitamente
cos   demais  grupos  de  traballo,  seleccionando  fondos  e  documentación,  elaborando
documentos informativos  e  material,  montando exposicións bibliográficas  a  carón das
producións dos alumnos, facendo publicidade, ambientando,  recollendo imaxes gráficas e
de vídeo para as memorias e apoiando as actividades. Propuxemos, xunto coa Equipa de
Actividades Extraescolares, proxectos colectivos para todas as celebracións, relacionados
co PDI EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: AFRICA  e proporcionamos material de apoio
a través dos espazos habilitados na aula virtual do centro, tal como sinalamos máis arriba.
Cada grupo integrou estas celebracións no seu currículo respectando as liñas mestras do
proxecto  lector  que implican investigación,  creación  e  difusión  e  participou  nos  actos
colectivos. Velaí algúns dos traballos desenvolvidos.
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>>> O SAMAÍN: Achegámonos ao outono, ás lecturas das tebras e aos ritos
funerarios africanos a través das máscaras, a música e o baile. 

Durante todo o primeiro trimestre o outono e as súas celebracións son tema de estudo,
especialmente nas aulas de Infantil e Primaria,  polo que son moitos os traballos que se
fan arredor del, especialmente receitas con produtos desta época do ano ou lecturas e
escritos relacionadas co medo, a maxia ou os mortos. O concurso de cabazas de todos os
anos  axudou  a  pensar  no  tema  e  estivo  moi  concorrido.  Houbo  tamén  unha  alta
participación no concurso de decoración de portas e no concurso de  microrrelatos de
terror,  a  proposta  do  EDLG.  O  CLUB DE LECTURA BABILÓNICAS aproveitou  esta
ocasión para dar a coñecer os  ritos africanos a través das máscaras, da danza e a
música, seleccionando máscaras africanas para decorar nas aulas, material audiovisual
relacionado con África:  a película  Kirikou et la sorcière para EI e EP e o documental
Tuikkiyakar (Viaja Esperanza)-Senegal para a ESO. Tamén invitou a un músico e a unha
bailarina senegaleses para compartir as súas vivencias connosco.
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>>> O DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO (25 de novembro): 
                  Tererai Trent
Escollemos a figura da activista africana Tererai Trent para poñerlle rostro a un problema
mundial e amosar que é posible saír  desta situación, mesmo cando as condicións son
moi adversas. Elaborouse  material de apoio que se colgou no espazo BIBLIOTECA da
AULA VIRTUAL e propúxose achegarse a ela e a violencia de xénero realizando tarefas e
elaborando materias propios nas aulas.  Estes documentos foron expostos nos corredores
e vestíbulos de centro para darlle visibilidade ao problema. Tamén se realizou un vídeo,
no que alumnos de todas as etapas contan o que aprenderon desta muller que traballou
polos  dereitos  de  todas.  Vimos  e  comentamos  nas  aulas  A  porta  violeta,  unha
curtametraxe baseada no microrrelato dunha alumna do noso centro, gañador da pasada
edición do concurso da Diputación  Suprime o control.   Elaboráronse ademais  carteis e
unha etiqueta co rostro de Tererai Trent  para cada membro de comunidade escolar, que
lucimos sobre os nosos peitos no acto colectivo que se realizou no patio: un minuto de
silencio polas vítimas e a lectura dun manifesto contra a violencia de xénero realizado
por alumnos da ESO. 

               

>>> O NADAL: Encontrámonos cos Reis Magos, lemos e escribimos sobre o Nadal
e falamos da importancia de loitar polos nosos soños: A
árbore dos soños. 

Como ven sendo habitual  dende hai  uns cursos,   os
contos de Nadal saen da biblioteca e percorren as aulas de
Infantil  e Primaria para preparar a visita  dos Reis Magos,
que recollen as cartas que lle escribe o alumnado.  Como
outros  anos,  pedímoslles  aos  titores  que  fixeran  unha
pequena campaña nas súas aulas para fomentar o agasallo
de  libros  nestas  datas.  Ademais  nas  aulas  de  EI  e  EP
construíron,  con  material  de  refugallo  e  con  mensaxes
persoais  sobre  os  desexos  propios,  as  ÁRBORES  DOS
SOÑOS. Esta actividade forma parte do proxecto de EI, no
que  tamén  participa  a   Aula  Específica,   Tinogona!
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Explorando a igualdade contextualizado no PDI proposto pola biblioteca EXPEDICIÓN
AOS CONTINENTES: ÁFRICA e realizouse tamén en EP, para seguir aproveitando as
ensinanzas de Tererai Trent e a súa loita por ver cumpridos os seus soños. Este proxecto
obtivo o  premio Concepción Arenal da Diputación da Coruña e podemos seguir o seu
desenvolvemento en Instagram na conta @pequechxosdobaxoi 

>>> O DÍA DA PAZ (30 de xaneiro): OS NOBEL DA PAZ AFRICANOS.

A proposta de traballo para o Día da Paz segue a contar con África como fío condutor.
Cada aula escolle unha figura africana premiada co NOBEL DA PAZ e traballa arredor
dela, investigando, debatendo e realizando documentos en soporte físico, audivisual ou
virtual  para  compartir  coa  comunidade  escolar.  Os  alumnos  de  4º  de  EI  e  da  Aula
Específica realizaron un vídeo sobre  a  primeira muller africana en recibir o Premio Nobel:
Wangari Maathai, despois de traballar arredor do libro Wangari e as árbores da paz  .  O
resto do alumnado, ademais doutros traballos de aula,  creou unha exposición biográfica
que foi visitada por todos para coñecer estas figuras senlleiras do continente africano.
Nun acto colectivo colocamos África no patio, xunto coa palabra PAZ, ao cubrir cos nosos
corpos  a  silueta  deste  continente  e  cantamos  a  canción  Sonrisa,  de  Ana  Torroja,
previamente traballada nas aulas. 

     
 

>>> O ENTROIDO: De expedición por África.

Como dixemos máis arriba, o Entroido é unha parte moi importante da nosa campaña de
fomento da lectura e a escritura, xa que todos os grupos investigan diferentes aspectos do
tema proposto e crean materiais diversos para que esta etapa histórica estea presente
durante todo o curso, pero especialmente no día en que nos disfrazamos e invitamos ás
familias a compartir o froito do noso traballo. A preparación do desfile foi coordinada pola
Biblioteca e a Dirección e nel participou toda a comunidade escolar, elaborando disfraces,
ambientación e representacións deste continente. No vestíbulo de Secundaria colocamos
todo o material bibliográfico relacionado con Africa co fin de dalo a coñecer e de facilitar a
súa  utilización  e  expuxemos,  posteriormente  os  traballos  realizados  en  diversas
actividades de aula, como as acuarelas con PAISAXES DE ÁFRICA ou as MÁSCARAS
AFRICANAS realizadas polo alumnado de Artes Plásticas e PT. 
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>>> O DÍA DA MULLER TRABALLADORA (8 DE MARZO)
Escollemos material  bibliográfico  para facer unha pequena exposición na biblioteca e
propuxemos  que  se  traballara  nas  aulas  arredor  deste  tema.  Dentro  do  proxecto
Tinogona, o alumnado de 3º de EI e Aula Específica realizou unha stop-motion titulada A
semente da igualdade,  tamén inspirada no libro Wangari e as árbores da paz. Na Aula
Específica imprimiuse unha baralla con figuras femininas relevantes e a súa biografía;
utilizouse como fonte unha páxina web coa que se contactou para que incluirán algunha
das mulleres que estumaos este curso como  Wangari Maathai, Tererai Trent, Monserrat
Anguiano ou Rosalía de Castro: peteandoqueesgerundio.wordpress.com. En 1º de EP
fixéronse murais sobre a muller e a concienciación do reparto das tarefas na casa. En 2º
de  EP  debateron  sobre  a  importancia  deste  día  e  leron  biografías  de  mulleres  que
marcaron a diferencia: a primeira futbolista, a primeira directora dun xornal, as primeiras
mulleres que casaron ... 

>>> O DÍA DO LIBRO (23 de abril): Lectura e troco de libros

Para celebrar o Día do libro e seguindo a suxerencia da ANPA organizamos un TROCO
DE LIBROS. Pedimos ao alumnado que trouxese da casa algún libro para intercambiar e
que escribira, nun modelo que se lle proporcionou, por que quería compartilo. Montamos
no patio, por etapas,  a exposición dos libros que aportaron e pedimos aos alumnos que
escolleran o material que máis lles apetecía para levalo. Temos que confesar que nos
sorprendeu a acollida desta proposta: non foi  entusiasta, como previamos, senón moi
reticente. A maioría do alumnado non quería desprenderse de ningún libro; prestalo, si,
pero intercambialo non. Queremos pensar que o amor aos libros é tan grande que lles
custa desfacerse deles, o cal suporía un punto a favor  da lectura. Así queremos velo. De
todos modos, houbo troco e se se traballa máis a idea, quizais en anos posteriores todos
queiran participar.  Nas aulas fixéronse lecturas compartidas para conmemorar esta data,
algunhas do Quixote, como vén sendo habitual. 
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>>>  O  DÍA DAS  LETRAS  GALEGAS  :  VIDA E  OBRA DE  ANTÓN  FRAGUAS,  I
FESTIVAL DAS LETRAS GALEGAS, MAIOS  E PARTICIPACIÓN NO CONCURSO DE
RELATO E DEBUXO DO CONCELLO.

Realizouse o I FESTIVAL DAS LETRAS no que interviron todos os grupos de EI e EP
bailando, cantando e recitando en galego, pero tamén estivo presente África coa “Nana de
Zemanbiquo” de Fran Narf, mesturando a nosa cultura coa deste continente que formou
parte da nosa vida durante todo o curso.  Por segunda vez, a partir da proposta do EDLG,
colaboramos coa Asociación de Comerciantes de Miño na celebración desta data. Os días
previos, nos comercios, repartíanse as creacións dos alumnos baixo o tema Poemiños
polas letras.  Estes poemas foron tamén expostos no centro. Aproveitamos tamén para
celebrar os maios e traballar arredor da figura do homenaxeado do 2019 Antón Fraguas.
Ademais, como en anos anteriores, o alumnado participou no concurso de narración e
ilustración  convocado  polo  Concello   e  realizou  as  tarefas  lecto-escritoras  que  lles
propuxeron os profesores nas diferentes materias. 

3.2.3. As mochilas viaxeiras

Continuamos coa actividade das mochilas viaxeiras porque está moi ben valorada
polo profesorado, os alumnos e as familias. Neste curso, ademais dos grupos de EI e de
1º e 2º de EP,  participou un grupo de 5º de EP  que tamén valorou positivamente a
experiencia. Durante as primeiras semanas de curso fixemos a selección do material e
preparamos os cadernos viaxeiros e despois comezou a andaina: os nenos levaron a
mochila para a súa casa e durante unha semana traballaron a lectura coas súas familias,
deixando as súas impresións nos cadernos viaxeiros que pasarán a formar parte da nosa
biblioteca, na sección As Nosas Creacións.  
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3.2.4. O Club de Lectura Babilónicas.

O  Club  de  Lectura  Babilónica  estivo  formado  ao  principio  por  30  alumnos  de
Secundaria e varios profesores (Jose Rodal que é o coordinador do Club, Alberto Allegue
e Carmen Presedo, que coordina a Biblioteca).  Participamos en diversas actividades das
que daremos conta polo miúdo na memoria do Club. Entre elas traballaron a poesía con
creacións propias e a través de propostas diversas, participaron nas conmemoracións,
como no Samaín coa achega aos ritos funerarios africanos, no Día de Rosalía... e leron e
comentaron varios libros en galego e castelán. 

3.2.5. As visitas de profesionais e animadores e as saídas culturais.

Como en cursos anteriores intentouse poñer en contacto ao alumnado con diversos
profesionais e animadores, con fin de interesalos na lectura e na creación literaria, así
como  noutras  actividades  culturais  imprescindibles  para  a  súa  formación.   Fixéronse
espectáculos  no centro  con actores,  músicos,  contacontos,  etc.  externos,  pero  tamén
houbo saídas culturais variadas organizadas polos ciclos, departamentos e equipas de
traballo,  tal  como  indicamos  máis  arriba,  que  completaron  o  proceso  de  ensino-
aprendizaxe amosando perspectivas diferentes. 

3.2.6. A BIBLIOTECA CREATIVA: máis aló da robótica e da impresión 3D.

Durante este curso seguimos traballando cos escornabots,  logrando que a maioría
dos alumnos de EI e EP tiveran acceso a esta ferramenta e que a utilizaran en actividades
moi variadas, pero intentamos ir máis aló. Documentámonos sobre outras ferramentas
que acheguen o STEAM ao alumnado e nos permitan encher dun novo contido o espazo
da biblioteca que, esperamos, sexa tamén espazo MAKER o vindeiro curso. Deste espazo
formará parte tamén a impresora 3D, coa que tamén se traballou durante o curso para
seguir aprendendo. 

3.2.7. O proxecto BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS

Adherímonos por segundo ano a este proxecto co fin de dar a coñecer as actividades de
voluntario entre o noso alumnado. Os alumnos de 6º xa viñan participando desde hai
tempo nas tarefas de xestión da biblioteca, pero agora contamos tamén co alumnado de
5º, case por completo, e con alumnos de todos os niveis da ESO, que comparten o seu
tempo cos máis pequenos durante os recreos lendo e interactuando con eles. 

4. AVALIACIÓN
A avaliación da biblioteca segue a ser unha tarefa moi difícil, porque precisa que

toda  a  comunidade  escolar  sexa  axente  avaliador  e  que  se  preparen  enquisas  ben
elaboradas para recoller datos obxectivos que nos dean unha medida fiable das fortalezas
e debilidades dos servizo e os recursos. 

Hai tres cursos, dentro do programa de formación en centros no que participamos,
aprendemos  a  facer  cuestionarios  de  google  e  pasamos  un  ao  profesorado  que  foi
contestado por pouco máis da metade dos compañeiros. Os datos que aportou non foron
moi diferentes do que xa observaramos, é dicir, que moitos profesores non van cos seus
alumnos á biblioteca,  pero achéganse para seleccionar  material  para as aulas; que a
maioría  considera  que  os  fondos  son  axeitados  e  suficientes,  aínda  que  o  material
audiovisual é deficitario; que a hora de ler é moi beneficiosa para os alumnos, pero non
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funciona debidamente na ESO, etc.  Faltounos a opinión dos alumnos e pretendiamos
pedírllela  este  curso,  pero  non  logramos  preparar  as  enquisas  necesarias,  como
tampouco nos foi posible volver a pasar a enquisa ao profesorado. 

Este apartado segue a ser deficitario no noso proxecto, pero non deixamos de ser
conscientes  de dúas cousas:  hai  moito  que mellorar  en  certos  aspectos,  pero  tamén
atendemos  outros  que  facilitan  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe,  equilibran  as
desigualdades  sociais  e  favorecen  o  contacto  e  a  colaboración  entre  as  tres  etapas
educativas,  polo  que  cremos  que  debemos  facer  unha  valoración  positiva  do  noso
traballo, reivindicando, ao mesmo tempo, máis recursos humanos e financeiros para ter
uns servizos bibliotecarios completos e de calidade. 

5.  PREVISIÓNS DE FUTURO
O curso próximo pretendemos continuar  coa mesma dinámica de traballo,  pero

corrixindo os aspectos máis deficitarios,  como a formación de usuarios, a alfabetización
informacional e a avaliación. Tamén seguiremos apoiando as iniciativas da comunidade
escolar  que  favorezan  a  consecución  das  competencias  básicas  e  propoñendo
actividades propias que poidan integrarse nos currículos. Contaremos seguramente cun
amplo apoio para dar continuidade a este proxecto e esperamos que as circunstancias
permitan obter os recursos humanos e monetarios suficientes para seguir adiante, xa que
ánimo e vontade non faltan.  

       Asdo. A Coordinadora                                                 A Directora
          María del Carmen Presedo Díaz                          María Asunción Méndez López
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BIBLIOTECA 2018-2019
O luns, 8 de outubro abre as súas portas a biblioteca escolar para poñer a
disposición da comunidade escolar libros de lectura e consulta e material audiovisual.
A  cada  usuario  faise  entrega dun  carné verde  co  seu  número de  lector  (cómpre
destruír o carné amarelo do curso anterior porque non é válido). 

CARNÉS, EMPRÉSTITO E UTILIZACIÓN DO ESPAZO

Cada USUARIO (alumno ou profesor) ten un carné persoal que debe presentar
para levar prestado o material da biblioteca e tamén para devolvelo, pero se
alguén o esquece, temos unha lista de lectores a carón do ordenador co número
de carné de cada un. 

Hai  que  achegarse  sempre  ao  espazo  de  xestión para  facer  o  rexistro
informático do préstamo ou a devolución . Hai instrucións de funcionamento do
taboleiro. 

Préstanse como máximo 3 libros por lector durante 15 días, AGÁS os libros
de lectura obrigatoria da ESO, que só se prestan unha semana, renovable se
non hai lista de espera.  Estes libros permanecerán nunhas caixas no espazo de
xestión para que sexa máis doada a súa xestión. 

En Infantil e Primaria hai un carné de grupo para levar fondos (20/25 libros)
para a biblioteca de aula que poderán usarse un mes, renovable se non hai lista
de espera. Na ESO hai tamén un carné de aula para deixar en depósito algúns
libros para a HORA DE LER. As MOCHILAS VIAXEIRAS  de Infantil e 1º ciclo
de Primaria e 4º, 5º e 6º de inglés teñen tamén o seu propio carné para deixar
rexistrado o material que conteñen. 

O préstamo aos alumnos realízase nos recreos de cada etapa,  no espazo de
xestión,  rexistrando  sempre  o  préstamo  e  as  devolucións  no  programa
Meiga, a través do profesor de garda ou dos alumnos colaboradores. 

Os  grupos,  acompañados  dos  seus  titores  ou  profesores  de  materia,  poden
facer  uso  do  espazo  da  biblioteca,  de  xeito  puntual  ou  periódico,  para  a
realización  de  actividades  (lectura,  consulta,  uso  de  ordenadores,  etc.),
anotándose nas follas de reserva. Se a utilización é periódica farémolo constar
para que todo o munda saiba cando está libre ou ocupada a biblioteca fóra dos
recreos. Hai que ter en conta que os recreos das diferentes etapas se solapan e



poden  coincidir  coas  clases  doutras  etapas,  polo  que  cómpre  respectar
escrupulosamente as NORMAS para poder compartir doadamente o espazo.

MATERIAL DE LECTURA E ORGANIZACIÓN   

Todo o material ten o seu propio DNI (un número de catálogo que incorporamos
na 1ª folla dos libros, escrito sobre unha etiqueta branca). Así, aínda que haxa
varios exemplares dun mesmo libro, todos son únicos porque teñen o seu propio
número de identificación que é o que nos permite facerlle o seguimento dentro
e fóra da biblioteca. 

Todo o material ten pegada na parte inferior externa  do lombo unha etiqueta
de cor diferente. Esta cor está relacionada coa idade dos lectores e co contido
dos libros e permítenos colocar cada cousa no seu estante correspondente. O
material con etiqueta branca é de consulta (hai unha sección de consulta para
EI  e  EP  arredor  dos  postos  informáticos,  e  outra  para  ESO  ao  fondo  da
biblioteca, cunha disposición temática segundo a CDU, é dicir, cun número do 0
ao  9  para  cada  contido).  O  material  coa  etiqueta  de  cor  é  de  lectura  e
organízase por idades. 

 LECTURA PARA EI E EP (RECUNCHO CON ALFOMBRA E COXÍNS)

AZUL
ata seis anos

O material está ordenado por  editoriais e coleccións. Cada estante está
identificado cunha froita e todos os libros dese estante levan na portada
unha etiqueta coa froita correspondente.  Hai  unha táboa que indica que
editoriais corresponden a cada froita. Os libros en galego e castelán están
mesturados. 

VERDE
7-9 anos

O material está ordenado por  editoriais e coleccións. Cada estante está
identificado cunha flor autóctona galega e os libros dese estante levan na
portada a flor  que lles corresponde.  Hai  unha táboa coas editoriais  por
orde alfabética que indica que coleccións están en cada estante. Os libros
en  galego e castelán están mesturados. 

VERMELLO
9-11 anos

O material está colocado por  orde alfabética (1ª letra do 1º apelido do
autor).  Cada estante  está identificado  cunha  letra e  cada  libro  leva  na
parte superior do lombo unha etiqueta coa inicial que lle corresponde polo
apelido do seu autor, en fondo azul se está en galego e en fondo branco se
está en castelán. 

Sección de lingua inglesa. Seccións de poesía, de adiviñas e de teatro
Nestas seccións o material pode ter tello azul, verde ou vermello, pero terán sempre unha

etiqueta na portada para indicar en que estante hai que colocalos. 



LECTURA PARA A ESO (RECUNCHO CON MESAS E CADEIRAS)
AMARELO
12-14 anos

Hai unha sección en lingua galega e unha sección en lingua castelá. Dentro
de cada sección o material está colocado por  orde alfabética, coa axuda
duns separadores que indican a letra correspondente ao primeiro apelido do
autor. 

LARANXA
+ 15 anos

Hai unha sección en lingua galega e unha sección en lingua castelá. Dentro
de cada sección o material está colocado por  orde alfabética, coa axuda
duns separadores que indican a letra correspondente ao primeiro apelido do
autor. 

Sección de lingua inglesa. Sección de lingua francesa. 
Sección de poesía/teatro en castelán. Sección de poesía/teatro en galego. 

Nestas seccións o material pode ter tello amarelo ou laranxa, pero estará colocado por orde
alfabética, cuns separadores coa letra correspondente ao 1º apelido do autor.  

OUTRAS SECCIÓNS CON MATERIAL  PARA AS TRES ETAPAS
BANDAS DESEÑADAS As bandas deseñadas das diferentes etapas agrupadas por idades 

AS NOSAS CREACIÓNS Material creado polo alumnado ao longo dos anos.

NOVIDADES Material que imos catalogando ao longo de cada curso escolar. 

CLUB DE LECTURA Material para a ESO con varios exemplares por obra

AUDIOVISUAL Películas

HORARIO DE ATENCIÓN Á BIBLIOTECA

Todos os recreos de Primaria atendidos por ...
Mª Jesús, Isabel e Águeda e un grupo de alumnos colaboradores de
6º  en  quendas  que  se  darán  a  coñecer  a  través  do  taboleiro  da
biblioteca.

Todos os recreos de Secundaria atendidos por ...
José  Rodal (luns),  Alberto  Allegue (Martes),  Carmen  Presedo
(mércores e xoves) , Ana Andrés ( Venres) 

Os luns de 12.00 a 12.55, os  mércores de 11.05 a 12.55 e os
venres de 11.45 a 13.15 Carmen Presedo está na biblioteca para
atender  calquera  consulta.  Tamén  teñen  sesións  de  dedicación  á
biblioteca  Mª Jesús Cabana (3 sesións) e  Mª Carmen Couceiro (3
sesións). 



NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA
1. A biblioteca é un espazo aberto e compartido

dedicado á lectura e ao traballo   
2. Permanecerá aberta nos recreos, sempre cun

profesor,  e  nas  horas  en  que  haxa  algún
profesor  de  garda  con  horario  asignado  á
biblioteca

3. Os préstamos  faranse todos os días durante
os recreos e terán unha duración máxima de
quince  días,  agás  os  libros  de  lectura
obrigatoria que  só  se  prestarán  durante
unha semana. Poderanse renovar se non hai
lista de espera. 

4. Para  levar  libros  prestados  e  para  devolvelos  ou  renovalos  é
imprescindible presentar o carné de biblioteca que será entregado
a principio de curso nas titorías.

5. Os libros  de  consulta (etiqueta  branca)  de  Secundaria  non  se
prestan.  Os de Primaria pódense levar prestados,  agás os que
teñan unha etiqueta vermella no lombo, que deben permanecer na
biblioteca.

6. Todos  os  préstamos  e  devolucións  deberán  ser  rexistrados  no
programa  informático  Meiga.  Se  algún  libro  aínda  no  estivese
catalogado,  farase  o  préstamo  manualmente,  anotando  autor-
título-lector nas follas de préstamo manual.

7. Os  CDS  e  DVDS que  acompañan  os  libros  de  consulta  non  se
prestan.  Os  CDS  dos  libros  de  lectura  si  se  prestan,  previa
petición  ao  profesor  de  garda,  xa  que  están  almacenados  nos
estantes do espazo de xestión. As películas tamén se prestan. 

8. O  recuncho  virtual só  se  poderá  utilizar  nos  recreos  para  a
realización dalgunha tarefa (busca de información, realización de
exercicios na aula virtual, etc.) e terá que presentarse unha nota
asinada  por  algún  titor  ou  profesor.  Non  se  utilizarán  os
ordenadores para xogar ou facer xestións persoais. 



9. Os  grupos, acompañados polos titores ou algún profesor,  poden
utilizar  o  espazo  da  biblioteca  e  o  recuncho  virtual  de  xeito
puntual  ou  periódico  para  a  realización  de  actividades  (lectura
individual ou colectiva, préstamo de aula, busca de información…),
polo que deberán anotarse nas follas de reserva habilitadas. 

10.  Os  usuarios  da  biblioteca  teñen  que  manter  unha  actitude
respectuosa co resto dos usuarios e coidadosa co material, o cal implica:

ENTRAR E SAÍR DA BIBLIOTECA SEN FACER RUÍDO
PERMANECER  EN  SILENCIO  PARA  NON  MOLESTAR  AOS
QUE LEN OU TRABALLAN
NON  COMER,  NON  BEBER,  NON  ARRASTRAR  CADEIRAS,
NON CORRER, NON XOGAR .. NO ESPAZO DA BIBLIOTECA
UTILIZAR O MATERIAL CON COIDADO PARA QUE NON SE
DETERIORE
POÑER O MATERIAL NO LUGAR QUE LLE  CORRESPONDE
CANDO SE REMATE DE LER OU CONSULTAR
COLOCAR MESAS, CADEIRAS E COXÍNS AO REMATAR
SE SE QUEREN UTILIZAR OS ORDENADORES NO RECREO,
AMOSAR O PERMISO AO PROFESOR DE GARDA
APAGAR  OS  ORDENADORES  CANDO  SE  REMATE  DE
UTILIZALOS. 
REXISTRAR SEMPRE NO PROGRAMA MEIGA O MATERIAL
QUE SE LEVE EMPRESTADO
DEVOLVER O MATERIAL EMPRESTADO NO PRAZO QUE LLE
CORRESPONDE FACENDO O REXISTRO DA DEVOLUCIÓN
ATENDER SEMPRE AS INDICACIÓNS DOS PROFESORES DE
GARDA E DOS ALUMNOS COLABORADORES
SE NON SE CUMPREN ESTAS NORMAS DESPOIS DE TRES
AVISOS,  OS  USUARIOS  NON  PODERÁN  ACCEDER  Á
BIBLIOTECA DURANTE UNHA SEMANA. 



NORMAS DA BIBLIOTECA

1.Permanece en silencio durante a túa
estancia na biblioteca

2. Antes de marchar coloca o material
no lugar que lle corresponde

3. Para utilizar o ordenador tes que
traer unha autorización do titor

4. Atende sempre as indicacións das
profesoras e alumnas encargadas

5.Rexistra sempre o material que levas
ou devolves e lembra traelo no prazo

indicado. 



ATENCIÓN!
O incumprimento destas normas

conleva unha falta leve, que será
anotada polas responsables 

da biblioteca.
Tres faltas leves levarante
fóra da biblioteca

durante unha
semana.



HORA DE LERHORA DE LER
UNHA ACTIVIDADE COLECTIVA DO CPI CASTRO BAXOI PARA O

FOMENTO DE LECTURA

    LEMOS   CADA  DÍA  DURANTE    VINTE  MINUTOS  ,
ALTERNANDO  A  SESIÓN  DE  LECTURA  SEMANALMENTE
SEGUNDO O CALENDARIO ADXUNTO.  (1ª semana: 1ª sesión, 2ª
semana:  2ª  sesión...  ata  completar  un  ciclo  de  seis  semanas  que  se
repite  ata xuño)    
                           

    CONSULTAMOS O   CALENDARIO DE LECTURA AO CHEGAR A
CLASE PARA SABER CANDO IMOS REALIZAR A ACTIVIDADE.

    TEMOS    SEMPRE A MAN O QUE DESEXAMOS LER  ,  .  Podemos
traer  material  da  casa  ou pedilo  prestado na biblioteca  do colexio.
Tamén  podemos  usar  o  material  das  CAIXAS que  proporciona  a
biblioteca  a  cada  aula  e  que  poderá  renovarse  sempre  que  sexa
preciso.  Os  libros  das  caixas  non  poderán  sacarse  da  aula  de
referencia,  polo  que,  se  hai  alumnos  que  teñen  que  desprazarse  a
outras aulas nas que non hai  libros,  deben levar un libro propio ou
facer  primeiro  a  lectura  na  aula  do  grupo.  Nas  aulas  de música,
tecnoloxía e informática haberá caixas con libros, que tamén deben
permanecer sempre alí e só se poderán usar se se traballa nesas aulas.
LEMBREMOS  que  coidar  o  material  de  lectura  da  biblioteca  é
responsabilidade de tod@s !

    LEMOS O QUE NOS APETECE: ENSAIOS, NOVELAS, POEMAS,
PEZAS  DE  TEATRO,  BANDAS  DESEÑADAS,  REVISTAS,
XORNAIS, ETC., Os profesores das materias poden propoñer material
de  lectura  alternativo  se  o  cren  conveniente,  así  como  lectura
compartida, en voz alta, etc., pero sempre como outro xeito de ler por
pracer. 

    MANTEMOS   ORDE E SILENCIO para crear un clima adecuado para
a  lectura  persoal  e  pracenteira  e  colaboramos  para   estes  minutos
sexan  OS  NOSOS  MINUTOS  de  aventura,  descubrimento,  soño,
calma, reflexión, aprendizaxe, gozo...

CURSO 2018-2019

mailto:tod@s


HORA DE LERHORA DE LER
HOXE LEMOS OS VINTE PRIMEIROS MINUTOS DA …

OUTUBRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 -----------------------------------------------------

15 16 17 18 19 20 21 -----------------------------------------------------
22 23 24 25 26 27 28 -----------------------------------------------------
29 30 31 PRIMEIRA SESIÓN

NOVEMBRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 SEGUNDA SESIÓN
12 13 14 15 16 17 18 TERCEIRA SESIÓN
19 20 21 22 23 24 25 CUARTA SESIÓN
26 27 28 29 30 QUINTA SESIÓN

DECEMBRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2
3 4 5 6 7 8 9 SEXTA SESIÓN

10 11 12 13 14 15 16 PRIMEIRA SESIÓN
17 18 19 20 21 22 23 SEGUNDA SESIÓN
24 25 26 27 28 29 30 -----------------------------------------------------
31 -----------------------------------------------------

SEXTA  SESIÓN  DE  LUNS  E  MÉRCORES:  1ª  da  tarde
(non lemos na 2ª sesión da tarde)

LIÑA  AMARELA:  Lemos  na  1ª  sesión da  mañá
(inicio  do  ciclo  de  lectura  que  se  prolongará
durante seis semanas cambiando sucesivamente a
sesión de lectura, de 1ª a 6ª)

CURSO 2018-2019



HORA DE LERHORA DE LER
HOXE LEMOS OS VINTE PRIMEIROS MINUTOS DA …

XANEIRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 TERCEIRA SESIÓN

14 15 16 17 18 19 20 CUARTA SESIÓN
21 22 23 24 25 26 27 QUINTA SESIÓN
28 29 30 31 SEXTA SESIÓN

FEBREIRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 SEXTA SESIÓN
4 5 6 7 8 9 10 PRIMEIRA SESIÓN

11 12 13 14 15 16 17 SEGUNDA SESIÓN
18 19 20 21 22 23 24 TERCEIRA SESIÓN
25 26 27 28 CUARTA SESIÓN

MARZO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 CUARTA SESIÓN
4 5 6 7 8 9 10 QUINTA SESIÓN

11 12 13 14 15 16 17 SEXTA SESIÓN
18 19 20 21 22 23 24 PRIMEIRA SESIÓN
25 26 27 28 29 30 31 SEGUNDA SESIÓN

SEXTA  SESIÓN  DE  LUNS  E  MÉRCORES:  1ª  da  tarde
(non lemos na 2ª sesión da tarde)

LIÑA  AMARELA:  Lemos  na  1ª  sesión da  mañá
(inicio  do  ciclo  de  lectura  que  se  prolongará
durante seis semanas cambiando sucesivamente a
sesión de lectura, de 1ª a 6ª)

CURSO 2018-2019



HORA DE LERHORA DE LER
HOXE LEMOS OS VINTE PRIMEIROS MINUTOS DA …

ABRIL
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7 TERCEIRA SESIÓN
8 9 10 11 12 13 14 CUARTA SESIÓN

15 16 17 18 19 20 21 -----------------------------------------------------
22 23 24 25 26 27 28 QUINTA SESIÓN
29 30 SEXTA SESIÓN

MAIO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4 5 SEXTA SESIÓN
6 7 8 9 10 11 12 PRIMEIRA SESIÓN

13 14 15 16 17 18 19 SEGUNDA SESIÓN
20 21 22 23 24 25 26 TERCEIRA SESIÓN
27 28 29 30 31 CUARTA SESIÓN

XUÑO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2
3 4 5 6 7 8 9 QUINTA SESIÓN

10 11 12 13 14 15 16 SEXTA SESIÓN
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

SEXTA  SESIÓN  DE  LUNS  E  MÉRCORES:  1ª  da  tarde
(non lemos na 2ª sesión da tarde)

LIÑA  AMARELA:  Lemos  na  1ª  sesión da  mañá
(inicio  do  ciclo  de  lectura  que  se  prolongará
durante seis semanas cambiando sucesivamente a
sesión de lectura, de 1ª a 6ª)

CURSO 2018-2019
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Tererai Trent
Naceu en Zimbabwue, nunha comunidade
patriarcal onde as nenas non poden  ir á
escola e son obrigadas a casar novas. Aos

18 anos xa tiña catro fillos, pero fixo
realidade o seu soño de ir á  universidade.
Hoxe loita polos dereitos femininos e polo

acceso das mulleres á educación. 

“Cando as mulleres 
durmidas espertan,
as montañas móvense”



Día Internacional CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
PROPOSTA DE ORGANIZACIÓN

Data: VENRES, 23/11/2018 

1. VISIONADO da curtametraxe “A Porta Violeta”, 
Baseada no relato gañador do concurso “Suprime o Control” (Deputación de A Coruña) da alumna
deste centro María Correa. Protagonizada por dita alumna e coa participación de compañeiros e
compañeiros de 3º ESO, 5º EP E profesorado.
 ESO e EI: Durante a semana nas titorías.
 EP: EN UUMM. Quendas:

Ás 09:15 h: 1º EP
Ás 09:30 h: 2ºEP
Ás 09:45 h: 3ºEP
Ás 10:00 h: 4º EP
Ás 10:15 h: 5ºEP
Ás 10:30 h: 6ºEP

2. ENTREGA dunha pegatina contra a violencia de xénero a cada alumno/a e profesor/a.

3. Despois  de  todas  as  actividades  realizadas  durante  a  semana  nas  clases,  realizaremos  un  acto
conxunto: GARDAR 1 minuto de SILENCIO, TODOS,  no patio cuberto, despois de escoitar un
breve manifesto.

HORA   de baixada ao patio:   
Ás 11:40, cada grupo de EP e de EI saírá da súa aula e dirixirase ao lugar sinalado, según o
plano da páxina 2.
O alumnado de ESO rematará o seu recreo e ocupará o lugar indicado. 

Insistir en que non se movan do lugar sinalado.

1



DISTRIBUCIÓN DE ESPAZOS                      Día Internacional CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
PROPOSTA DE ORGANIZACIÓN
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25 DE NOVEMBRO .DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.
No  curso  2018-2019  imos  conmemorar  este  día  tan  importante  para  a
IGUALDADE  DE  XÉNERO  co  achegamento  a  unha  muller  africana  que
conseguiu  superar  una  situación  de  desigualdade  moi  desfavorable  e
converterse  nunha  defensora  do dereito  á  educación  das  nenas  e  mulleres  .  Vai  á  AULA
VIRTUAL do CPI Castro Baxoi, á sección BIBLIOTECA e entra no curso:  DÍA CONTRA A
VIOLENCIA DE XÉNERO, 2018-2019. AFRICA.Percorre as diferentes entradas do curso,
le a información sobre esta muller e contesta as seguintes preguntas: 

1) Como se chama a muller a que nos achegamos hoxe?

2) Onde naceu? Fíxate no mapa e di en que lugar do continente africano se atopa o seu país.

3) Como era a situación xeral na súa aldea?

4) Cal era a situación  xeral das nenas e as mulleres?

5) Como foi a vida desta muller nos primeiros tempos? Fai un pequeno resumo.

6) Que supuxo para ela a chegada á súa aldea de Jo Luck, unha traballadora dunha ONG?

7) Cales eran os seus cinco soños?

8) Logrou cumprir todos os seus soños? Como o conseguiu? Como fixo realidade o seu quinto
soño?



9) A sociedade onde se criou esta muller non favorecía a igualdade entre homes e mulleres.
Cres que unha nena ou muller española pode vivir situacións tan dramáticas como as súas?  Ten
unha muller  española  máis  oportunidades para conseguir os seus  soños? Xustifica as túas
respostas.

10) Le as frases que inspiraron a esta muller. Escolle unha e explica por que a escolliches.

11)  Escribe  unha  frase  propia  en  defensa  da  IGUALDADE DE  XÉNERO E/OU DA NON
VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES. Comparte cos teus compañeiros o teu pensamento. 



EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: AFRICA

DIA DA PAZ – 30 DE XANEIRO 
TRABAJO EN LAS AULAS: El día 30 de este mes celebraremos el día de
Paz. Vamos a seguir uniendo las celebraciones con el proyecto de la biblioteca
sobre África. Hay varios  premios    N  obel de la paz africanos, por ello  habíamos
pensado hacer una  exposición sobre ellos. La idea es que cada clase aporte un
pequeño  trabajito  para  la  exposición  (infografía,  dibujo,  trabajo  plástico,
mural....). Como el día 30 tendría que estar montada, el último día para entregar
"las obras" sería el día 29 por la mañana. Adjunto la lista de los premiados 

ALBERT  JOHN  LUTHULI 1960. Galardonado  por  su  lucha  no  violenta  contra  el
Apartheid.

ANWAR EL SADAT 1978. Político y militar egipcio que recibe el premio por los acuerdos
de paz de Camp David (paz negociada entre Egipto e Israel).

DESMOND TUTU 1984. Clérigo y pacifista sudafricano que luchó contra el Apartheid.

NELSON MANDELA Y FREDERIK WILLEM DE KLERK 1993. Sudáfrica. Ganan el premio
por  lograr  por  métodos  pacíficos  la  eliminación  del  régimen  del  Apartheid  y  el
establecimiento de las leyes destinadas a crear una nueva democracia en Sudáfrica.

KOFI ANNAN 2001. Ghana. Premio por su “trabajo por un mundo mejor organizado y
pacífico”. 

WANGARI MAATHAI 2004. Kenia. Primera mujer africana en recibir el Nobel de la Paz
por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz.

MOHAMED EL BARADEI 2005. Egipto. Premio por el reconocimiento a sus esfuerzos
por impedir la proliferación de armas nucleares.

ELLEN JOHNSON SIRLEAF Y LEYMAH GBOWEE 2011. Liberia. Reciben el premio por su
lucha no violenta por la seguridad y el derecho de las mujeres a participar plenamente
en la construcción de la paz.

DENIS MUKWEGE 2018. República democrática del Congo. Recibe el premio por sus
esfuerzos  para  erradicar  la  violencia  sexual  como  arma  en  guerras  y  conflictos
armados.

ACTO COLECTIVO (30-01-2019). Nos vestimos con camisetas blancas y nos 
colocamos dentro de la silueta de África dibujada en el patio, junto a la palabra PAZ. 
Cantamos  la canción "Sonrisa" de Ana Torroja que habremos aprendido previamente 
en clase a partir de este vídeo:  https://youtu.be/JFyEx-DGvfk

CPI CASTRO BAXOI  2018-2019

https://historiadeafrica.com/los-premios-nobel-africanos/
https://youtu.be/JFyEx-DGvfk
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FDS7.PROID=755502.html
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp?ISSUEID=3&PROID=504511
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FDS7.PROID=16167.html
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FDS7.PROID=1619.html
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FDS7.PROID=1618.html
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FID=1616.html
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FDS7.PROID=1614.html
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FPROID=1613.html
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FDS7.PROID=80.htm
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FDS7.PROID=1551.html
http://www.casafrica.es/detalle-who-is-who.jsp%3FDS7.PROID=81.html
https://historiadeafrica.com/los-premios-nobel-africanos/
https://historiadeafrica.com/los-premios-nobel-africanos/


EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: AFRICA

DIA DA PAZ – 30 DE XANEIRO 
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SONRISA

Enciendo velas en la madrugada 
Voy deshojando flores en la almohada 
Mirando al techo me dejo llevar a otra realidad
Y observo el sol que entra por mi ventana 
Que me despeja y renueva mis ganas 
Miro al espejo y me pregunto qué me espera 
afuera
Y siento todo tan brillante y tan magnético 
Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe 
hoy 
Que tiemble el suelo que allá voy 
Pisando fuerte y sin reloj
Tengo una sonrisa para regalarte 
Tengo mil cartas de amor 
Y tengo todo el tiempo que perdí sin ver 
el sol
Tengo mil historias que quiero contarte 
Escondidas en mi voz 
No quiero dejar nada por sentir ya sé
quién soy
Y salgo a pasear entre la gente 
Y juego a imaginar de donde vienen 
Y me enamoro de cada rincón 
Dejando al corazón volar
Y extiendo la ciudad mirando al frente 
Esta mañana el mundo es diferente 

   HORARIO DÍA DA PAZ

    1ª s: De 09:00 h a  09:55 h
    2ª s: De 09:55 h a 10:50 h
    3ª s: De 10:50 h a 11:45 h
    4ª s: De 11:45 h a 12:40 h

Ás 12:40 h:RECREO

Ás 12:55 h:
ACTO COMMEMORATIVO 
             DÍA DA PAZ

   5ª s: De 13:10 h a 14:00 h
                         .

Descubro tantas cosas que no vi por no 
quererme 
Y siento todo tan brillante y tan magnético 
Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe 
hoy 
Que tiemble el suelo que allá voy 
Pisando fuerte y sin reloj
Tengo una sonrisa para regalarte 
Tengo mil cartas de amor 
Y tengo todo el tiempo que perdí sin ver 
el sol
Tengo mil historias que quiero contarte 
Escondidas en mi voz 
No quiero dejar nada por sentir ya sé 
quién soy
Ya pienso que amanece 
Y me respiro la mañana 
Desaté las vendas que ocultaban mi mirada 
No quiero que la prisa 
Me obligue a no hacer nada 
Por fin la lluvia me toca
Tengo una sonrisa para regalarte 
Tengo mil cartas de amor 
Y tengo todo el tiempo que perdí 
Sin ver el sol
Tengo mil historias que quiero contarte 
Escondidas en mi voz 
No quiero dejar nada por sentir ya sé quién soy

Artista: Ana Torroja

https://www.google.com/search?q=ana+torroja+sonrisa+artista&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwzTMptizXUspOttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKLCrJLC5ZxCqdmJeoUJJfVJSflahQnJ9XlFmcqACRTAQANQhqr1IAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibhdyv1JLgAhWPkxQKHVdrCPoQ6BMoADADegQICBAN
https://www.google.com/search?q=Ana+Torroja&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDYwzTMptixX4tTP1TcwSS8xytBSyk620s8tLc5M1i9KTc4vSsnMS49PziktLkktskosKsksLlnEyu2Yl6gQkl9UlJ-VCAAARBHtTQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwibhdyv1JLgAhWPkxQKHVdrCPoQmxMoATADegQICBAO


23 DE ABRIL - DÍA DO LIBRO 

TROCO
 DE LIBROS
CPI CASTRO BAXOI 2018-2019

A BIBLIOTECA e a ANPA propoñen un troco de libros para conmemorar esta
data e compartir as lecturas. Cada alumno trae ao colexio o libro que quere

intercambiar e leva para a casa un dos aportados por outro membro da
comunidade educativa. Para facilitar a escolla, recortamos a parte inferior desta
nota, escribimos as palabras que animen a elixir o libro que ofrecemos e   metemos
a recomendación entre as follas do libro. O xoves, 25 de abril de 2019, montamos

unha unha exposición cos libros aportados e o venres, 26 de abril, nos recreos
correspondentes a cada etapa, escollemos un dos libros que se nos ofrecen e

levámolo para ler, soñar, gozar, aprender ….

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 de abril – Día do Libro
Quero compartir este libro porque …

_______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

____________________________

CPI CASTRO BAXOI – 2018/2019


