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1. GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS

Neste curso 2019-2020, despois de  TRECE anos de participación no PLAMBE e
QUINCE anos de traballo intensivo na biblioteca, enfrontámonos a unha nova situación
provocada  pola  emerxencia  sanitaria  do  COVID-19.  Ata  marzo  do  2020  o  ensino
presencial  permitiunos  ter  un  contacto  directo  coa  comunidade  escolar  e  realizar
actividades conxuntas dentro e fóra das aulas,  que xestionabamos cun obxectivo moi
claro: facer das tres etapas educativas que conviven no colexio (Infantil, Primaria e ESO)
un todo, especialmente á hora de traballar arredor do PDI que propuxemos este curso e
das celebracións anuais. 

Buscar  respostas  educativas  que se  axeitasen ás  esixencias  da Sociedade da
Información e da Comunicación na que vivimos tamén foi unha preocupación constante,
que  se  converteu  en  prioridade  neste  terceiro  trimestre.  Que  todos  os  membros  da
comunidade escolar estivesen nas súas casas obrigounos a empregar a tecnoloxía como
único medio de comunicación e achegamento; xa contabamos coa páxina web do centro
e coa AULA VIRTUAL como canle habitual de traballo e  comunicación, pero sempre foi
unha ferramenta complementaria, non exclusiva. Porén, nestes momentos consideramos
que é o mellor medio para poñer todo o material ao  servizo da comunidade escolar, xa
que  é  un  espazo  oficial  cunha  estrutura  estable  que  permite  organizar  os  contidos,
actualizalos, amplialos e telos sempre visibles. Ademais o seu funcionamento é coñecido
por  parte  do  alumnado,  xa  habituado  nalgunhas  materias  a  utilizar  algúns  dos  seus
servizos, polo que nos parece que esta plataforma facilita moito o acceso aos recursos e,
cando  poidamos  deseñar  o  protocolo  adecuado,  a  interacción.   Foi,  pois,  a  nosa
ferramenta de traballo neste terceiro trimestre.

Nesta reflexión obrigada sobre o noso papel nestes momentos tan delicados, imos
tentar responder ás cuestións  que propón a Asesoría de Bibliotecas, antes de comentar
o desenvolvemento do traballo nos dous primeiros trimestres do curso. 

Con respecto aos  servizos ofertados pola biblioteca escolar  durante o terceiro
trimestre  a  nosa  preocupación  foi  seleccionar  e  poñer  a  disposición  da  comunidade
escolar  recursos  variados  e  significativos,  así  como  seguir  fomentando  o  gusto  pola
lectura, a investigación e a creación propia, polo que nos centramos no seguinte: 

• Incrementamos a comunicación telemática, especialmente o correo electrónico,
entre os membros do claustro e os coordinadores das equipas de traballo para
poñer á súa disposición os recursos e pedir a súa colaboración para facelos chegar
ao alumnado e ás familias cando o considerasen necesario

• Reorganizamos o espazo BIBLIOTECA da AULA VIRTUAL para que todos os
recursos   dos  que  xa  dispoñíamos  estivesen  actualizados  e  accesibles,
especialmente  todos  os  relacionados  coas  celebracións  anuais  e  tamén  os
correspondentes  ao  curso  actual  que  chamamos  EXPEDICIÓN  AOS
CONTINENTES:  ASIA.  CURSO 2019-2020 (O PDI  deste  ano)  e   BIBLIOTECA
CREATIVA 2019-2020, para que os proxectos de traballo que estaban en marcha
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nos diferentes niveis e áreas puidesen contar con apoio no caso de seguir sendo
propostas de traballo virtual no 3º trimestre.

• Creamos un novo curso virtual  chamado RECURSOS LECTORES E OUTROS
PARA ACOMPAÑARNOS NA CASA NO DÍA A DÍA DO COVID-19 E NOS DÍAS
ESPECIAIS no  que  intentamos  poñer  a  disposición  da  comunidade  escolar
recursos escollidos que puidesen serlle de utilidade, utilizando en primeiro lugar
todas  as  achegas  das  bibliotecas  escolares  de  Galicia.  Para  iso,   na  sección
Selección de materiais para días especiais, creamos enlaces directos aos espazos
das   Bibliotecas Escolares Abertas relacionados coas celebracións lectoras, que
completamos  cunha  selección  propia  dos  recursos  que  consideramos  máis
axeitados para celebrar o DÍA DO LIBRO e o DÍA DAS LETRAS GALEGAS. Tamén
escollemos  OUTROS  RECURSOS   que  nos  pareceron  necesarios  e  que
agrupamos do seguinte xeito:

A  prendemos a estudar e a buscar información
Aprendemos xogando
Aprendemos vendo curtas

Conscientes de que foron moitos os recursos en aberto que estiveron a disposición
de todos en moitas plataformas e espazos web,  non quixemos facer propostas
desmesuradas, senón organizar  unhas poucas que nos pareceron significativas
para  seguir  atendendo os  proxectos  de traballo  e  axudar,  no  posible,  a  que o
alumnado desenvolvera dúas competencias clave: a autonomía persoal e aprender
a aprender, xa que entendemos que o proceso de ensino-aprendizaxe a distancia
precisa delas máis que calquera outro. 

• Escribimos un conto con recomendacións lectoras nas que son protagonistas
moitos libros sobre IGUALDADE e STEAM  que tiñamos mercados, pero aínda non
estaban a disposición da comunidade escolar. Titulámolo OS LIBROS QUE TIÑAN
QUE QUEDAR NA CASA dándolle voz a algúns deles e enlazándolles as fichas
editoriais a todos para informar aos lectores interesados e animalos á lectura.

• Fixemos invitacións expresas para que se celebrasen o DÍA DO LIBRO e o DÍA
DAS LETRAS GALEGAS, como cadaquén considerase oportuno e utilizando os
recursos  que  puxemos  a  súa  disposición  se  o  precisaban,  pero  non  fixemos
propostas  específicas  para  o  terceiro  trimestre.  Consideramos  que  o  cambio
metodolóxico  que  todos  tivemos  que  adoptar  ás  présas,  e  ás  veces  sen  a
formación necesaria para utilizar correctamente e con efectividade as ferramentas
tecnolóxicas, supuña xa un reto para moitos membros da comunidade escolar e a
necesidade de centrarse na reorganización das tarefas cotiás. Afortunadamente, co
paso dos días as dinámicas de traballo por niveis e/ou  etapas foron dando os seus
froitos e puideron ser recollidas, nos espazos virtuais que había ou se habilitaron,
algunhas iniciativas colectivas, como as seguintes: 

>Convocatoria  do  Certame  de  POEMIÑOS  polas  Letras,  do  EDLG,  coas
producións recollidas no blog  poeminospolasletras.blogspot
>Día do libro en EI con fotografías lectoras, que podemos ver no seu  blog
sorrisos do baxoi
>Día do libro en 4º EP con lectura en voz alta e elaboración de carteis.
>Video-clip do profesorado coa canción Non será para sempre de Roma
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• Non habilitamos canles de comunicación  virtuais bireccionais, cousa sobre a
que teremos que meditar de cara ao vindeiro curso, polo que as producións do
alumnado  e  as  familias,  cando  as  houbo,  foron  recollidas  e  publicadas  polo
profesorado  das  diferentes  materias  e  polos  titores,  xa  que  foron  eles  os  que
xestionaron  os  contactos  directos  con  estes  colectivos  a  través  das  diferentes
plataformas.  

• Non articulamos un proceso de avaliación sobre a contribución do noso traballo
á mellora das competencias do alumnado nin ao desenvolvemento do proceso de
ensino-aprendizaxe,  polo  que  non  podemos  saber  se,  durante  este  terceiro
trimestre, puidemos aportar algo, aínda que queremos pensar que así é. 

En canto á valoración da implicación da comunidade educativa nas propostas
da biblioteca escolar e a pesar de non ter datos obxectivos deste terceiro trimestre,
cremos  que  as  nosas  propostas  foron  ben  acollidas  polo  profesorado  en  xeral  e
introducidas nos currículos, polo que os alumnos tamén estiveron implicados, así como
aquelas familias que seguen de preto o proceso de ensino-aprendizaxe dos seus. Ao
longo do curso fomos recollendo información a partir da observación directa do traballo
desenvolvido e pensamos que a valoración podería ser a seguinte (en amarelo o número
correspondente a cada sector): 

Sector Valoración de menor a maior
implicación e participación 

Alumnado 1 2 3 4 5 

Profesorado 1 2 3 4 5 

Equipo directivo 1 2 3 4 5 

Familias 1 2 3 4 5 

Neste  terceiro  trimestre,  coma  nos  dous  anteriores,  as  nosas  intervencións
centráronse  especialmente  en  coñecer  as  necesidades  dos membros da  comunidade
educativa,  na  actualización  e  xestión  dos  recursos  en  soporte  físico  e  virtual  (moi
importantes neste final de curso) e na estreita colaboración coas diferentes equipas de
traballo  do  centro  (Dirección,  EDLG,  Actividades  Extraescolares  e  TICs),  cos  que
coordinamos as numerosas actividades colectivas desenvolvidas 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. 

Como en cursos anteriores, faltou asignación horaria suficiente aos membros do
profesorado para poder levar a cabo todas as tarefas de dinamización e xestión, pero
contamos con alumnado de ESO e EP que realizou actividades de voluntariado, coas
persoas coordinadoras dos equipos de traballo e moitos membros da comunidade escolar
que cederon tempo e enerxía para facer deste proxecto unha realidade. 

Por iso, temos que facer unha valoración moi positiva do traballo realizado ao
longo de todo o curso 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:  ASIA, arredor  do  cal  xiraron  as
celebracións anuais, especialmente o DIA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO,
centrado en Malala Yousafzai, o DÍA DA PAZ con traballos arredor dos Premios
Nobel da Paz asiáticos,  o apostolo da paz Mahatma Gandhi e Sadako Sasaki e
as  grúas  da  paz ou  o  ENTROIDO temático,  onde  homenaxeamos  as  culturas
asiáticas, así como proxectos de traballo anuais de nivel (INDIA en 4º de  EP e
Coñecemos Asia en 6º de EP)   ou proxectos puntuais de diferentes materias.

• 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 6º de EP e de alumnos da ESO de todos os niveis

• Seguir traballando no programa BIBLIOTECAS CREATIVAS co fin de adaptar as
nosas propostas ás novas demandas, onde as linguaxes múltiples, a robótica, o
movemento MAKER e o mundo STEAM están tan presentes 

• Continuar a nosa formación a través das actividades xestionadas pola Asesoría
de  Bibliotecas  e  o  CAFI,  aínda  que  este  curso  só  foi  posible  asistir  a  dúas
(BIBLIOTECA  INCLUSIVA   e  BIBLIOTECA  CREATIVA)  xa  que  os  encontros
PLAMBE aos que esperabamos asistir foron suspendidos. Tamén participamos en
actividades organizadas polo Servizo de Formación Permanente do Profesorado,
co que temos tres liñas de traballo no Centro: Traballos por proxectos, Robótica e
 Edixgal. Tamén participamos, xunto cos nosos alumnos de 4º de EP e 1º de EP en
tobradoiros conducidos por  PAOLA GUIMERANS, relacionados co E-TÉXTIL (fío
condutor e papel condutor) e  a placa Makey-Makey

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

 Transformar o espazo da biblioteca coa reorganización do mobiliario e dos fondos e
poñer  en  marcha  neste  espazo  varias  actividades  do  proxecto  BIBLIOTECA
CREATIVA,  con recunchos dedicados ás pezas LEGO, aos xogos de enxeño e aos
escornabots.

 Contar cunha sesión de traballo asignada no horario da profesora coordinadora da
BIBLIOTECA CREATIVA,  que  coincide  no  tempo  cunha  sesión  da  profesora
coordinadora da BIBLIOTECA, o cal permitiu facer os cambios necesarios para que
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a biblioteca escolar sexa o que se precisa nestes momentos: un lugar para para
aprender facendo.

 Seleccionar e adquirir fondos  relacionados coa temática STEAM e IGUALDADE
 Adquirir fondos de índole diversa para as diferentes etapas en coordinación cos

departamentos, ciclos e niveis.
 Catalogar co programa Meiga unha 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 

 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. 

  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.

 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 e a Asesoría de Bibliotecas Escolares. 

 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

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 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/course/index.php?categoryid=49


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., nin empregar outras ferramentas de avaliación obxectiva do noso traballo.

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

 Realizar as tarefas de xestión de final de curso, especialmente a devolución dos
fondos que tiñan emprestados diferentes membros da comunidade escolar e deixar
o espazo e os fondos ben organizados para o vindeiro curso

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,
EDLG, Tics,  Dirección) na preparación e realización de actividades relacionadas
con temas diversos dentro e fóra das aulas

 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, Entroido,  Día Internacional da Muller, 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. 

 Desenvolver, coa participación da maioría da comunidade escolar,   o PROXECTO
DOCUMENTAL INTEGRADO titulado  EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: ASIA e
coordinar  as  celebracións  anuais  que  se  integraron  nel,  especialmente  o
ENTROIDO 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  visitas de  profesionais para 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

 Manter activo o CLUB DE LECTURA.
 Pechar  proxectos  de  traballo  que  estabamos a  desenvolver  ao  estar  ausentes

durante todo o terceiro trimestre

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 dez 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 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: ASIA 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, profesorado, alumnado) 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, Actividades Extraescolares, Tics,
Departamentos, Ciclos e Niveis):

• III 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, e lectura  dos mesmos en
Radio Miñoca, para celebrar o Samaín.

• Proxecto  O TEU, O MEU, O NOSO para fomentar o uso do galego a través da
recuperación,  estudo  e  difusión  do  patrimonio  lingüístico  tradicional,  que
conservamos en forma de refráns,  cancións,  cantarelas,  contos,  etc.,  así  como
aquel propio do concello como a toponimia e os alcumes. Búscase tamén  implicar
as familias, as asociacións culturais, as institucións municipais e os veciños facer
una difusión que transcenda o local a través de gravacións de audio e de Códigos
QR que as recollan. Elaboráronse cadernos para que todos os grupos fixeran as
achegas  proporcionadas  por  familiares  e  veciños  e  comezouse  o  traballo  de
gravación nas instalacións de Radio Miñoca. 

• O Voluntariado de lectura: acompañamento lector dos máis pequenos, nas aulas
e na biblioteca,  por parte de alumnos  de  6º de EP e de  2º  e 4º de ESO, animado
pola  coordinadora  da  EDLG,  quen  acompaña  tamén  a  diferentes  grupos,  en
diversos momentos, á biblioteca para que lean, individual ou colectivamente. 

• A palabra do ano: seguindo a iniciativa da RAG e a Fundación Barrié presentada
en   Portal das Palabras, proposta para que cada clase seleccione de unha a tres
palabras e as suba ao enlace deste espazo vitual. Con esta selección pretendíase
compoñer un mural conmemorativo para o Día das Letras Galegas que non puido
realizarse debido á situación na que nos atopamos. 

• Día  de  Rosalía: realización  de  actividades  relacionadas  coa  autora  durante  a
semana de 2 ao 4 de marzo que pretendían xerar outras de
cara á celebración do Día das Letras Galegas. As propostas
foron as seguintes: 
>Preparación dunha poesía por curso en EP para ser recitada
diante doutros grupos, especialmente EI e ESO, e nas rúas de
Miño. 

https://portaldaspalabras.gal/cal-sera-a-palabra-do-ano-2019/


>Celebración do Día dos amigos de Rosalía, a proposta de 4º de EP.
>Estudo da constelación de Ofiuco, onde se atopa a estrela Rosalía de Castro, a
proposta das seccións bilingües
>Traballo  arredor  dos  documentos  audiovisuais  dos  grupos  Astarot  e  AID
(Rapoemas): 

       https://www.youtube.com/watch?v=4PReBeUV5oQ
        https://www.youtube.com/watch?v=YoLEN8e2o5k
        https://www.youtube.com/watch?v=UCk-Judop0I
       https://www.youtube.com/watch?v=KY39oqBuXyM

• III  Certame  PoeMiños  pola  LETRAS: Colaboración  coa  Asociación  de
Comerciantes de Miño na celebración do DÍA DAS LETRAS GALEGAS. Este ano,
tanto a convocatoria como a recollida dos poemas, foron virtuais, creándose un
espazo específico para darlle visibilidade, xa que non foi posible achegarse aos
comercios  de  Miño  para  facer  a  publicidade  e  recoller  as  creacións:
poeminospolaletra.blogspot.com. 

>>>  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 no que participou, dun xeito ou doutro, toda a comunidade
escolar.

>>> As  celebracións anuais (Samaín, Nadal, Día contra a violencia de xénero, Día da
Paz, Día Internacional da muller,  Entroido, 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: ASIA, tal como
se explica no PROXECTO ANUAL DE LECTURA. 
 
>>>  As charlas   e  obradoiros  sobre  temas  de  interese  integradas  dos  diferentes
currículos de nivel e etapa 

>>> Os encontros con autores, ilustradores, contacontos, profesionais, etc.
                    

>>> 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

>>> Os espectáculos musicais e teatrais aos que asisten dentro e fóra do Centro 

>>> As  saídas culturais entre as  que  se  atopan as  visitas  pola  contornae  a  outros
lugares de interese

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

http://poeminospolasletras.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KY39oqBuXyM
https://www.youtube.com/watch?v=UCk-Judop0I
https://www.youtube.com/watch?v=YoLEN8e2o5k
https://www.youtube.com/watch?v=4PReBeUV5oQ


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: ASIA, que foi integrado no currículo na maioría dos
niveis.

>>>  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
os contos e as historias lidas, traballo nos cadernos viaxeiros das aulas e das mochilas
viaxeiras... 

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)  Noé e gato fan teatro,  Un tritón na
mochila, April Fools Day  (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 III concurso de microrrelatos de terror e no III Certame PoeMiños polas Letras. 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, 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. 

2. HORARIO DA EQUIPA DE BIBLIOTECA
Como  vén  sendo  habitual  nos  últimos  cursos,  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,  que  cubre  dous  recreos)  con  tempo  asignado  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. Este profesorado doa parte do seu tempo persoal para realizar outras tarefas, sen
que conste de xeito oficial  en ningunha parte, como o fai o profesorado que ten máis
asignación horaria, que é o seguinte: 

• a  coordinadora de Biblioteca,  con  3 horas e 20 minutos (ademais dos dous
recreos sinalados máis arriba, que supoñen 1 hora de asignación horaria máis; en
total  4 horas e 20 minutos, 20 minutos menos que o curso pasado, xa que as
sesións de traballo do noso centro poden ser de 45, 50 ou 55 minutos dependendo
do día)

• a  coordinadora  de  Biblioteca  Creativa,  co  50  minutos  (1  sesión)  ,  na  que
coincide coa coordinadora de biblioteca, o cal facilitou moito a posta en marcha
deste proxecto

• unha  titora de EP, con 2 horas e 30 minutos (3 sesións), que non sempre pode
realizar  debido ao protocolo  de  ausencias do profesorado do centro  (os titores
cobren as ausencias profesores especialista nas súas aulas respectivas)

• unha mestra de EP, con 50 minutos (1 sesión)

O tempo asignado no horario do profesorado para a atención á biblioteca é, pois,
de  5 horas de gardas de recreo para a atención directa ao alumnado e  7 horas e 30
minutos para o resto das tarefas, o que fai  un total  de  12 horas e 30 minutos  (dez
minutos 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,  as celebracións anuais 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...)  e  de
dinamización, especialmente arredor do PDI e das celebracións anuais

• O  profesorado  de  EP  fai  realidade  a  BIBLIOTECA CREATIVA,  realizando  as
actividades propostas cos ESCORNABOTS, a IMPRESORA 3D, os LEGOS e os
xogos de enxeño.  

• O profesorado e alumnado que fixo realidade nas aulas o PDI EXPEDICIÓN AOS
CONTINENTES:  ASIA 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
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 xeral, 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. O máis prezado deste curso foi a
sesión conxunta das coordinadoras de biblioteca e biblioteca creativa, que facilitou
moito a reorganización do espazo e dos fondos da biblioteca e o desenvolvemento das



actividades da biblioteca creativa que se propuxeron e que xa puideron ser realizadas
dentro da biblioteca. 

 No primeiro trimestre a maior parte do noso esforzo foise, ademais, 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 empréstito 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 trimestre, ata o 13 de marzo,  dedicamos  tempo aos traballos de
mantemento  e catalogación,  que  pretendiamos continuar  no terceiro.  Non puido ser,
como tampouco puidemos realizar todas as tarefas que nos permiten deixar a biblioteca
nas mellores condicións para traballar no vindeiro curso:

• o control e reorganización dos fondos, moitos deles aínda nas aulas ou nas casas
dos membros da comunidade escolar (non se fixeron as devolucións pertinentes)

• o peche das propostas de traballo que se foron desenvolvendo, especialmente as
da biblioteca creativa

• a avaliación e análise das nosas actuacións. 

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

O curso pasado contabamos con 9745 documentos catalogados e neste, ata  o 13
de marzo, conseguimos catalogar arredor de 300  máis, superando os  10.000.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 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

Este curso puidemos facer realidade a transformación do espazo da biblioteca para
poder realizar actividades do proxecto BIBLIOTECA CREATIVA. Prescindimos dos oito
postos  informáticos  que  se  utilizaban  pouco,  como  sinalamos  na  memoria  do  curso
pasado, reubicamos mobiliario e fondos e creamos un espazo diáfano e transformable
cun recuncho CHROMA para os proxectos audivisuais, tal como se pode ver premendo no
enlace  seguinte:  A  NOSA BIBLIOTECA.  En  colaboración  coa  Xefatura  de  Estudos
organizamos a utilización do espazo físico e dos tempos cunha elaboración de horarios
que se renovan 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. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/mod/resource/view.php?id=8754


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,
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. 

Neste curso tamén creamos un recuncho de lectura de prensa periódica fóra da
biblioteca para que darlle máis visibilidade ás revistas e xornais. 

3.1.3. Organización dos fondos

A pesar  dos  cambios  de  mobiliario  que  nos  levaron  a  prescindir  dos  postos
informáticos e crear unha zona de estantes para os fondos literarios da ESO, seguimos a
manter a mesma organización:

➢ No espazo de lectura relaxada,  que conta cunha alfombra, coxíns para poñer
enriba dela e sentarse e un espazo amplo, está 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. Nas seccións verde
e azul os fondos están distribuídos por editoriais e contan con etiquetas de flores e
froitas  en  libros  e  estantes  para  facilitar  a  colocación  dos  mesmos  aos  máis
pequenos.

➢ 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.



➢ 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 nos cursos anteriores, xa que no presente non
contamos con esta actividade. 

3.1.4. Préstamo 

Como en cursos anteriores fixemos o préstamo en todos os recreos, ao tempo que
mantivemos abertos os espazos para  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.

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,
especialmente  librerías  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  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: ASIA, coas celebracións anuais e con actividades
específicas que se realizan dentro das aulas. Ao contar con presupostos adicionais para
fondos STEAM e coa temática da IGUALDADE dedicamos bastante tempo á selección e
adquisición destes fondos. 

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,  pero
prescindimos dos oito de sobremesa que ocupaban demasiado espazo. Tiñamos previsto
instalar dous ordenadores portátiles para que fosen utilizados polos usuarios, pero non
tivemos tempo de facelo ao suspenderse as clases.  



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. 

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 só puidemos crear dúas entradas. Porén puidemos seguir
actualizando  os diferentes cursos do espazo BIBLIOTECA da AULA VIRTUAL do Centro,
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  o  PDI  deste  curso:   EXPEDICIÓN  AOS
CONTINENTES: ASIA e para o proxecto 19-20 da  BIBLIOTECA CREATIVA. Tal  como
sinalamos  máis  arriba,  no  terceiro  trimestre  habilitamos   o  espazo  RECURSOS
LECTORES E OUTROS para adaptar as nosas ofertas ás circunstancias. 

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

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/course/view.php?id=6
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escolar e pretendemos seguir utilizándoos e actualizándoos no vindeiro curso, nas que
van ser seguramente moi necesarias. 

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: Voluntariado de Lectura-A e Voluntariado na BE

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.  Parte deste
alumnado e algún da 2º e 4º de ESO  tamén ofreceu  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. Este
curso  non  foi  posible  agradecerlles  cun  acto  especial  e  con  algún  agasallo  a  súa
contribución,  pero  esperamos  facelo  ao  inicio  do  vindeiro  curso  e  tamén  poder
entregarlles o diploma correspondente expedido polas autoridades educativas. 

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  ASIA.  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 non 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 Internacional  da
Muller, 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.,

3.2.1.  O PDI EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: ASIA.

Toda a comunidade escolar participou, dun xeito ou doutro, no desenvolvemento
deste PDI arredor do continente asiático, 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 Asia, 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. ).
Na biblioteca estiveron presentes durante todo o curso as bandeiras asiáticas con
información sobre os diferentes países, a fauna asiática e os monumentos máis
representativos, así como elefantes, mandalas, matrioskas... que foron utilizados
para resolver algunhas cuestións da xincana.

✔ A  documentación (1º,  2º  trimestres):  Mantivemos  conversas  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 trimestres) e nas casas (3º trimestre):  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,  dos que  se  da
conta pormenorizada no PLAN ANUAL DE LECTURA.

✔ 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 asiático cun  desfile polas rúas de
Miño, tal como se pode ver nos seguintes enlaces (páxina web, aula virtual): 

Homenaxe a Asia no Entroido 2020
Asia viste o noso Entroido. 21 de Febreiro. 

Memoria Gráfica da vestimenta asiática

EI, 4º EP, 2º ESO India

1º EP Mundo Árabe

2º EPI Timor Oriental

3º, 5º e 6º EP Vietnam

1º ESO China

3º ESO Culturas asiáticas

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. 

No espazo virtual  EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: ASIA. CURSO 2019-2020
están os recursos, as propostas de traballo, as memorias, os enlaces, etc. que se foron
xerando  ao  longo  do  curso.  Tamén  hai  información  detallada  sobre  as  actividades
realizadas ao longo do curso en varios espazos virtuais, como o blog de Educación Infantil
sorrisosdobaxoi.blogspot.com , que ten unha sección etiquetada como PROXECTO ASIA.

3.2.2. As celebracións anuais. 

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 e coa EDLG, proxectos colectivos para todas as celebracións,
relacionados  co  PDI  EXPEDICIÓN  AOS  CONTINENTES:  ASIA   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.

>>>   O SAMA  ÍN: Achegámonos ao outono, ás lecturas das tebras e á cultura
asiática, que soubo integrarse coa nosa celebración.

https://sorrisosdobaxoi.blogspot.com/search/label/Sama%C3%ADn
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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 III Concurso de relatos de terror
propostos pola EDLG-

     
     

     

>>>   O DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO (25 de novembro): 
                 
Escollemos a figura da activista asiática MALALA YOUSAFZAI  para poñerlle rostro a un
problema  mundial  e  amosar  que  é  posible  saír   desta  situación,  mesmo  cando  as
condicións son moi adversas. Proporcionamos recursos variados a través do noso espazo
da Aula Virtual  e propuxemos achegarse a ela e a violencia de xénero realizando tarefas
e elaborando materias propios nas aulas.  Creamos ademais  carteis e unha etiqueta co
rostro  e  un  pensamento  de Malala   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. 
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>>> O NADAL: Encontrámonos cos Reis Magos, lemos e escribimos sobre o Nadal,
falamos da importancia de compartir os nosos desexos e aprendemos sobre Asia.

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,  como proposta da Equipa de Actividades
Extraescolares,  realizouse  a  actividade  COS  MEUS  MELLORES  DESEXOS,  na  que
cadaquén debía plasmar  DESEXO dirixido aos amigos/as, compañeiros/as, familiares, ou
relacionado con calquera tema xeral que lles guste, inspire, etc, utilizando as técnicas que
prefiran: collage con materiais reutilizados, da natureza, pinturas.

Ademais durante a derradeira semana do primeiro trimestre, levouse a cabo unha
actividade desde a biblioteca coa finalidade de presentar de xeito lúdico e dinámico o PDI
EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: ASIA a todo o alumnado de Educación Primaria.
Para isto, realizamos un crebacabezas xigante que tiña que ser completado participando
nunha  xincana.  Cada  aula  tivo  que  afrontar  unha  serie  de  tarefas  e  preguntas  que
puxeron a  proba os  seus coñecementos sobre  o  continente  asiático.  A finalidade era
atopar a súa peza para completar o gran crebacabezas final. As preguntas que tiveron
que responder foron:

• Por cantos países está formado o continente asiático?
• Cantos habitantes ten Asia?
• Cantas linguas se falan en Asia?
• Cal é o país máis pequeno deste continente?
• Con que país poderiamos comunicarnos sen dificultade debido a lingua que falan 

nel?
• Cantas relixións se practican no continente?
• Que animais comen en Asia que aquí non comemos?



• Nomeade 5 animais asiáticos en perigo de extinción.
• Identificade o instrumento da imaxe.
• Nomeade 5 capitais asiáticas.

Dividimos  cada  aula  en  dous  grupos  que  ían  acompañados  por  un  mestre/a
durante  o xogo.  As preguntas  estaban escondidas por  todo o centro e para iniciar  o
percorrido tiñan que acudir á Biblioteca onde se lles indicaba a primeira pista. Se non
coñecían a resposta, entón tiñan que facer unha proba tamén asociada ao tema do xogo. 

A derradeira pregunta de cada partida tamén tivo lugar na Biblioteca onde se lles
facía entrega da  a peza correspondente a cada grupo se demostraban ter respondido a
todas as preguntas. Cada unha desas pezas  colocouse no crebacabezas. A  imaxe final
resultou ser a Grande muralla chinesa. Invitouse ao alumnado a que investigase sobre
tal monumento. Moitos grupos fixeron investigacións moi frutíferas e interesantes que logo
presentaron aos seus compañeiros e compañeiras.

>>> O DÍA DA PAZ (30 de xaneiro):  Gandhi,  os Premio Nobel  da Paz asiáticos,
Sadako Sasaki, as grúas da pas e Akai Hana (canción xaponesa)

A proposta de traballo para o Día da Paz segue a contar con Asia como fío condutor.
Cada aula escolle unha figura asiática 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; este ano Gandhi tamén foi proposto para
o estudo pola súa condición de apóstolo da paz, aínda que nunca recibiu o premio. 
Ademais   lembramos  a Sadako  Sasaki, vítima  da  bomba  atómica  de  Hiroshima,  e
empregamos a técnica do origami para facer, como ela pretendía, 1000 grúas de papel.
Con elas adornamos o patio cuberto que serviu de cadro para a actividade colectiva que
se realizou o 30 de xaneiro,  despois de preparalo nas aulas:  lectura dun  manifesto-
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poema por parte de alumnado de EP e ESO e cantado a coro da canción Akai Hana que
aprendemos en xaponés

>>>  O  ENTROIDO:  Asia  de  expedición  por  Miño.Como  dixemos  máis  arriba,  o
Entroidoé  unha  parte  moi  importante  da  nosa  campaña  de  fomento  da  lectura  e  a
escritura, xa quodos os grupos investigan diferentes aspectos do tema proposto e crean
materiais diversos para que esta este continente, con toda a súa riqueza cultural,  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  Equipa  de  AAEE e  a  Dirección  e  nel  participou  toda  a  comunidade
escolar,  creando a vestimenta e os accesorios precisos.   No vestíbulo de Secundaria
colocamos todo o material bibliográfico relacionado con Asia co fin de dalo a coñecer e de
facilitar a súa utilización e expuxemos  os traballos realizados en diversas actividades de
aula. 
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>>> O DÍA   DA MULLER TRABALLADORA     (8 DE MARZO)

Seleccionamos  recursos  e  propuxemos  que  se  traballase  nas  aulas  arredor  desta
celebración e dos dereitos das mulleres no mundo, especialmente en Asia, creamos un
cartel  alusivo  e fixemos unha  exposición de fondos bibliográficos relacionados co
tema.  Estes  fondos  estiveron  a  carón  dos  documentos  elaborados  durante  o
desenvolvemento de dous proxectos na aula:  

• O mural A MULLER NA INDIA, realizado polo alumnado de 4º de EP
• A exposicion SE NOS VEN, EXISTIMOS, realizada polo alumnado de Valores de 1º

de ESO e visitada por  diferentes grupos seguindo a  Guía de traballo que lles
proporcionou  o  Dpto.  De  Xeografía  e  Historia,  con  explicacións  e  cuestións
adaptables.

>>> O DÍA DO LIBRO e O DÍA DAS LETRAS GALEGAS ( 23 de abril e 17 de maio)

O confinamento por mor da emerxencia sanitaria impediu celebrar este días como
viña sendo habitual, é dicir, con actividades dentro e fóra das aulas. Como sinalamos máis
arriba, fixemos unha celebración virtual do Día do Libro, pola nosa parte con selección e
divulgación  de  recursos,  ademais  da  invitación  expresa  á  comunidade  escolar,  para
sumarse á  celebración.  En canto  ao Día  da Letras Galegas,  a  celebración  colectiva
farase no mes de outubro, coincidindo co pleno extraordinario da RAG, pero xa puxemos
a disposición da comunidade escolar unha selección de recursos virtuais sobre Ricardo
Carballo Calero. Todos estes recursos atópanse  no espazo virtual que habilitamos para
este terceiro trimestre de traballo non presencial: RECURSOS LECTORES E OUTROS. 
A proposta que fai  a EDLG para o Día das Letras Galegas chamada  PoeMiños polas
Letras realizouse este ano virtualmente, cun anuncio na web do centro e a creación dun
espazo virtual para recoller as producións: poeminospolasletras.blogspot.com
                            

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, participaron, como vén sendo
habitual, todos os grupos de EI e os catro grupos de 1º e 2º de EP, ademais dos grupos
DE 4º, 5º E 6º de EP cunha mochila de material en lingua inglesa. Durante as primeiras
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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.  

    

                             

3.2.4. 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. 

3.2.5. A BIBLIOTECA CREATIVA: robótica, impresión 3D e moito máis. 

Durante os dous primeiros trimestres deste curso a Biblioteca Creativa asentouse
definitivamente  ao  poder  contar  cun  espazo  propio  na  biblioteca  para  desenvolver  o
proxecto. Elaborouse unha proposta de traballo arredor dos escornabots, os LEGOS e os
xogos de enxeño e foron varios grupos os que se achegaron á biblioteca para realizar as
actividades. A flota de escornabots seguiu visitando as aulas  de EI e EP para acompañar
ao  alumnado  na  súa  aprendizaxe.  En  canto  á  impresora  3D  faltounos  tempo  para
acomodala  definitivamente  no  espazo  da  biblioteca  e  propor  actividades  para  que  o
alumnado traballe directamente e de xeito periódico con ela, pero é unha prioridade de
cara ao curso que vén, se o ensino presencial é posible.  

No espazo virtual que creamos están recollido polo miúdo todo o traballo realizado,
desde a transformación do propio espazo ata a memoria das actividades, pasando pola
formación  sobre  e-téxtil  e  a  placa Makey-Makey,  que impartiu  no noso centro  Paola
Guimeráns , tanto para nós coma para os alumnos de 1º e 4º de EP. 
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3.2.6. O proxecto BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS

Adherímonos por terceiro 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 tamén participan na modalidade
Ler cos pequenos dentro do Centro xunto con varios alumnos da ESO.  

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 catro anos, 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
funciona debidamente na ESO, etc. Faltounos nesa ocasión a opinión dos alumnos e das
familias e seguimos sen lograr pedirlla, 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.  



De todos modos, e dada a situación actual provocada pola pandemia do COVID-
19, temos que reflexionar sobre o que faremos en caso de que non se poida retomar o
ensino presencial ou os protocolos de actuación sexan restritivos. Temos moi claro que o
noso  papel  é  fundamental,  tal  como  indica  a  Asesoría  de  Bibliotecas,  como  centro
creativo  de  aprendizaxe  e  viveiro  de  cidadanía  e  como  impulsores  da alfabetización
mediática  e  informacional,  polo  que  xa  informamos  ao  claustro  de  profesores  da
necesidade de traballar  xuntos por unha biblioteca ao servizo da comunidade escolar
nunha realidade distinta que precisa de enfoques diferentes. 

       Asdo. A Coordinadora                                                 O Director
          María del Carmen Presedo Díaz                               Juan Luis García Díaz
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