
CPI CASTRO BAXOI-BIBLIOTECAS CREATIVAS 2018-2019
INFORME FINAL

Chegamos  á  Biblioteca  Creativa  tras  un  longo  percorrido.  Comezamos  esta

aventura no curso 2014-15, cando o CPI Castro Baxoi foi seleccionado para participar

no  Proxecto  piloto  Escornabots  na  Biblioteca  Escolar.  Ao  longo  destes  anos,  a

utilización dos escornabots nas etapas de E.I. e E.P. foi constante e moi ben acollida, tal como pode verse

no espazos web que habilitamos, dentro da AULA VIRTUAL do centro, sección BIBLIOTECA,  para dar

conta da experiencia:

ESCORNABOTS,  ESCORNABOTS E IMPRESORA 3D 2017-2018 

así como no número 73 da  revista EDUGA

1. ESCORNABOTS

Neste curso 2018-2019 elaboramos un horario semanal para que todo o profesorado de Infantil e

Primaria  tivese  os  escornabots  á  súa  disposición.  Ademais  aumentamos  a  flota  de  Escornabots

precisamente para atender as necesidades de todos os grupos.  As avarías e roturas dalgunhas pezas

obrigáronnos a ter Escornabots de reposto, listos para funcionar, dada a constante demanda e a necesidade

de contar con eles tamén no espazo da biblioteca. 

Foron moitas e variadas as actividades que se levaron a cabo cos escornabots e delas deixamos

constancia no espazo  BIBLIOTECA CREATIVA, incluído na sección BIBLIOTECA da AULA VIRTUAL do

colexio.  Nos seguintes enlaces pódense ver os resultados das propostas tan variadas que se levaron a

cabo:

-Escornabots na aula Específica de Educación Especial.

-Escornabots en Educación InfantiI, con diferentes actividades lóxico-matemáticas e de lecto-escritura, así 

como actividades relacionadas co Proxecto Explorando a Igualdade:Tinogona!, enmarcado no PDI proposto 

pola biblioteca EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: ÁFRICA. 

-Escornabots en 1º e 2º de E.P. traballando coas matemáticas.

-Escornabots  en  3º  de  E.P.  con  múltiples  actividades  das  distintas  Áreas  do  Curriculum,  como   As

propiedades da materia e outras que poden verse no espazo web deste  nivel:  sinónimos,  numeración

romana, eixes de coordenadas, os substantivos, o relevo, os ríos, vocabulario de lingua galega...

Enlace da AULA VIRTUAL 3º EP. Entrar como convidado co contrasinal castrobaxoi 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/course/view.php?id=164

No apartado de OS ESCORNABOTS CURSO 2018-19 desta Aula Virtu pódese ver

algún vídeo e fichas en pdf para traballar.

-Escornabots en L.Inglesa nos cursos de 4º,5º e 6º de E.P.

2.  IMPRESORA 3D E ACHEGAS Á PROGRAMACIÓN E Á ROBÓTICA.

En canto  á  impresora  3D,  elaboramos un  pequeno  manual  de  instrucións para  promocionar  e

facilitar a súa utilización entre o profesorado. Aproveitamos tamén para deseñar e imprimir unha peza,  o

corazón de Mozambique, relacionada co PDI Expedición aos continentes: África, e para imprimir pezas de

reposto para os Escornabots. Queremos facer constar as dificultades ás que nos enfrontamos para sacarlle

partido  a  esta  magnífica  ferramenta,  xa  que  nos  faltan  coñecementos  e  tempo,  así  como  un  espazo

axeitado,  para poñela a disposición de todos. De todos modos, imos dando pasos cara adiante nestas
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aprendizaxes, xa que o Centro foi incorporando a robótica e a programación no seu día a día coa creación

de Materias de libre configuración:

-4º E.P. “Introducción á programación” ( SCRATCH).

-6º E.P. “Introducción á robótica”

-2º E.S.O “Introducción á programación”

e coa participación da maioría do profesorado nun Proxecto de Formación Permanente do Profesorado 

cunha liña de traballo dedicada á ROBÓTICA. 

3. ESPAZO CREATIVO

Durante  o  curso  escolar  estivemos  estudando  a  posibilidade  de  modificar  a  organización  da

biblioteca escolar para incluír nela experiencias STEAM. Isto supón mover e reubicar mobiliario e fondos

bibliográficos, cambiar os ordenadores de mesa  por ordenadores portátiles (menos voluminosos)  e habilitar

espazos de traballo e consulta que nos permitan investigar, manipular, experimentar...; é unha tarefa ardua

queremos levar a cabo antes do mes de setembro, posto que, para este espazo MAKER ou CREATIVO, xa

planificamos e realizamos a compra do material necesario e organizamos a labor de cara ao vindeiro ano

académico.

Material mercado: xogos LEGO, xogos da marca Crecer Creando (visión espacial, lóxica matemática,

composición creativa...), xogos magnéticos, mecanos.

Proposta de traballo: dende o ESPAZO CREATIVO da Biblioteca faranse periodicamente propostas de

traballo  cooperativo  por  recunchos.  Cada titor  poderá  acudir  á  Biblioteca  para  poñer  en  práctica  as

propostas  ou  crear  as  súas  propias.  As  zonas  serán  variadas,  algunhas  de  carácter  fixo  e  outras

itinerantes: zona escornabots, zona deseño e impresión 3D, zona LEGO, zona visión espacial (xogos de

madeira),  zona mecano, zona magnética,  zona de creación literaria,  zona de experimentos,  zona de

material de refugallo, zona de retos de enxeño...

4. VALORACIÓN E PROPOSTAS DE FUTURO. 

A nosa valoración deste proxecto de traballo é moi positiva porque enriquece o proceso de ensino-

aprendizaxe e facilita aos alumnos a adquisición das competencias básicas, pero atopamos dificultades 

para o seu desenvolvemento: 

• Problemas coa reparación de Escornabots por carecer de formación técnica suficiente e tempo para

levar a cabo ditas reparacións (perdeuse moito tempo reprogramando e buscando solucións).

• Problemas coa empresa encargada de facilitar os novos Escornabots montados ( dificultades para 

contactar, envío defectuoso, atraso na recepción do pedido, factura mal detallada)

• Falta de tempo no horario lectivo da persoa da Equipa de biblioteca responsable deste proxecto, 

que non dispón de ningunha sesión para desenvolver este traballo. Ao longo do curso, ademais de 

xestionar a flota de Escornabots, a impresora 3D e a planificación do ESPAZO CREATIVO, tivo que 

facer o estudo dos materiais máis axeitados para equipar este espazo, asesorarse nas tendas de A 

Coruña e Ferrol-Terra e desprazarse para realizar as compras. 

• Falta de tempo nos horarios do profesorado para o mantemento dos escornabots e o deseño de 

actividades, no que se colabora de xeito altruísta.

• Falta de recursos humanos e de tempo para crear o ESPAZO MAKER na Biblioteca do Centro, xa 

que supón unha reestruturación completa do mobiliario e dos fondos. Unha vez máis haberá que 

contar coa boa vontade da comunidade escolar durante o período vacacional para mover o 



mobiliario e facer os cambios necesarios. De non ser posible, habería  que levalo a cabo durante o 

1º trimestre do vindeiro curso, o cal ocasionaría graves inconvenientes.

• Ubicación inadecuada da impresora 3D, que esperamos subsanar cando se poña en funcionamento

o ESPACIO MAKER da Biblioteca Escolar. 

As propostas de futuro para a Biblioteca Creativa no CPI Castro Baxoi son as seguintes:

1. Continuar  fomentando  o  uso  dos  Escornabots  nas  aulas  e  na  Biblioteca  Escolar,  deseñando

propostas de traballo para tal fin.

2. Implicar a toda a comunidade escolar  na Biblioteca Creativa,  para que se anime a participar e

deseñar actividades no ESPACIO MAKER.

3. Dotar ao Proxecto de Biblioteca Creativa de persoal con horario para poder levar a cabo as tarefas.

4. Continuar deseñando proxectos de traballo conxuntos arredor da robótica e da impresión 3D que

impliquen as tres etapas educativas.

5. Adecuar a BE para poder incluír nela o ESPAZO MAKER e deseñar un plan de traballo no que as

actividades de  lecto-escritura  literaria  e  científica  e  as  experiencias  ALFIN  se  enriquezan con

moitas outras relacionadas co mundo STEAM.

Verónica Boutureira Cernadas, Coordinadora de Bibliotecas Creativas

Mª Carmen presedo Díaz, Coordinadora da Biblioteca Escolar


