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1. GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS
Neste curso 2020-2021, despois de  CATORCE anos de participación no PLAMBE

e DEZASEIS anos de traballo intensivo na biblioteca, enfrontámonos a unha situación moi
dura, mesmo máis ca do curso pasado, cando fixemos fronte á corentena provocada pola
COVID-19, manténdonos afastados das aulas  durante  o terceiro trimestre. Este ano a
presencialidade  lectiva  foi  practicamente  constante  e  moi  beneficiosa  para  o  noso
alumnado,  pero  tivo  graves  consecuencias  para  desenvolver  o  proxecto  da  nosa
biblioteca, que funciona arredor dun obxectivo primordial polo seu carácter cohesivo: facer
das tres etapas educativas que conviven no colexio (Infantil, Primaria e ESO) un todo,
especialmente á hora de traballar arredor do Plan Anual de Lectura,  do PDI deste curso,
das celebracións anuais, das actividades inclusivas e, especialmente, das creativas, onde
conviven e se complementan todos os aspectos lingüísticos e literarios cos do  STEAM. 

A  biblioteca,  como espazo físico compartido,  sempre foi  punto de encontro,
lugar de traballo e intercambio, xestora e provedora de fondos e materiais diversos en
diferentes soportes, recuncho de lecturas formais e informais, paso obrigado (e ás veces
gratamente  rebuldeiro)  de  moitos  pequenos  durante  os  recreos  para  escoller  libros,
revistas e películas que levaban, coma tesouros,  nas súas mochilas ou nas MOCHILAS
VIAXEIRAS para compartir coas familias, así como  obradoiro, sala de cine, escenario de
contacontos,  proxectos  audiovisuais  e  doutras  actividades  que  nos  fixeron  estar  moi
orgullosos do tempo e esforzo que toda a comunidade educativa lle dedicou durante anos.
Por desgraza, a  biblioteca foi este curso, durante moitas sesións semanais,  unha
aula  para o alumnado da ESO, quedando moi reducido o tempo dispoñible para realizar
outras actividades, mesmo, e moitos momentos,  as propias da xestión bibliotecaria coma
a catalogación e o empréstito de fondos. 

Este feito, unido aos protocolos COVID de obrigado cumprimento, moi estritos e
altamente obstaculizantes  para o traballo colaborativo tan necesario nun CPI1, propiciou
un grao  de  consecución  dos  obxectivos  insatisfactorio.  Cremos  que  se  lograron
cousas importantes, como manter a ilusión polo proxecto a pesar das duras condicións de
traballo xerais, o que nos permitiu seguir atentos ás necesidades da comunidade escolar,
especialmente a través de medios telemáticos,  para  proporcionar  material  necesario,
animar á lecto-escritura literaria e curricular e coordinar algunhas actividades que nos
recordasen o que somos: un centro de ensino cun proxecto educativo conxunto para tres
etapas educativas (EI, EP e ESO). Pero quédanos un sabor agridoce pola imposibilidade
de traballar como viñamos facendo en cursos anteriores e, polo tanto, de cumprir moitos
dos obxectivos marcados nas nosas liñas prioritarias de actuación para o curso 2020-
2021.

1 Aulas-burbulla en EI e EP; recreos duplicados en EP para evitar a coincidencia de todos os grupos ao
mesmo  tempo  no  mesmo espazo;   recreos  diferentes  en  cada  etapa;  imposibilidade  de  achegarse  á
biblioteca nos recreos de EI e EP por falta de persoal de garda e de espazo dispoñible;  entradas e saídas
diferenciadas;   non coincidencia presencial do profesorado das diferentes etapas; protocolos de limpeza
nas aulas e outros espazos cun alto consumo de tempo e enerxía  para a toda a comunidade escolar;
atención especial ao alumnado para o cumprimento dos protocolos e atención ás súas necesidades -cambio
de máscaras, hixiene de mans, merendas...-;  aumento do horario lectivo do profesorado que restou sesións
de atención ás tarefas das equipas de traballo, incluída a da biblioteca,  así como persoal de garda para
atender os recreos  na biblioteca, incluídos os tres da ESO que se habilitaron;  imposibilidade de realizar
actos colectivos, saídas culturais, obradoiros, visitas de profesionais;  ausencia de charlas informais nas
horas de lecer entre os membros da comunidade escolar, tan frutíferas para o impulso e desenvolvemento
de proxectos e actividades; ausencia de reunións presenciais de todas as etapas;  reunións telemáticas con
dificultades técnicas recorrentes; atención ao alumnado en ensino non presencial; deseño e mantemento
dos espazos virtuais e das tarefas neste soporte en combinación co traballo presencial,   etc. )



2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
A pesar da presencialidade, a convivencia no Centro viuse reducida a unha boa

avinza,  pero  incompatibilidade  horaria  e  loxística  para  o  contacto  directo,  por  iso  a
tecnoloxía foi o noso principal medio de comunicación e achegamento ,  tal  como
ocorrera a finais do curso 2019-2020. Con respecto aos servizos ofertados centrámonos
en seleccionar, mercar, catalogar e poñer a disposición da comunidade escolar recursos
variados e significativos, coordinar a utilización do espazo de biblioteca coa elaboración
de calendarios e protocolos sanitarios, así como seguir fomentando o gusto pola lectura e
escritura literaria e curricular, a investigación e a creatividade  dentro de todos os ámbitos.
Empregamos a  páxina web do centro e a  AULA VIRTUAL como  canle habitual de
traballo e comunicación,  xa que é un espazo oficial cunha estrutura estable que permite
organizar os contidos, actualizalos, amplialos e telos sempre visibles, e ao que xa accede
a comunidade escolar de xeito normalizado. Ademais...

• Empregamos a comunicación telemática, especialmente o correo electrónico e o
espazo webex,  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,  así
como deseñar, desenvolver e dar publicidade a diferentes proxectos de traballo que
implicasen as tres etapas educativas. 

• Mantivemos o espazo BIBLIOTECA da AULA VIRTUAL,  coas súas diferentes
seccións,  para  que  todos  os  recursos   dos  que  xa  dispoñiamos  estivesen
actualizados e accesibles, especialmente  os relacionados coas CELEBRACIÓNS
ANUAIS e os RECURSOS LECTORES, creado durante a corentena 2020, con
propostas que nos seguen parecendo moi útiles, como: 

A  prendemos a estudar e a buscar información
Aprendemos xogando

• Creamos novos cursos dentro do espazo BIBLIOTECA da AULA VIRTUAL,
relacionados coas propostas de traballo actuais: a do noso PDI, que chamamos
EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES:    OCEANÍA E A ANTÁRTIDA  .  CURSO 20  20  -
20  21, que recolle celebracións anuais relacionadas co tema, como o DÍA DA PAZ
ou o DÍA DA MULLER, así como a da  BIBLIOTECA CREATIVA 20  20  -202  1. Tamén
habilitamos  espazos  virtuais  dedicados  a  outras  celebracións,  como o  DÍA DO
LIBRO e  a  campaña  de  Nadal OS  BOS  DESEXOS.  Nestes  espazos
proporcionamos  documentación,  facemos  propostas  de  traballo  e  recollemos
algunhas producións do alumnado que se realizaron dentro das aulas, e non de
xeito colectivo, debido as esixencias sanitarias. 

• Dentro  da  sección  RECURSOS  LECTORES  completamos  o  espazo  OS
FONDOS DA NOSA BIBLIOTECA: NOVIDADES  , co listado de material relacionado
coa BIBLIOTECA INCLUSIVA, xa que dispuxemos dun orzamento específico que
nos  permitiu  aumentar  considerablemente  este  tipo  de  fondos  e  poñelos  a
disposición da comunidade escolar a partir do 2º trimestre. 

• Xunto  coas  coordinadoras   das  outras  equipas  de  dinamización,  fixemos
invitacións para diferentes celebracións anuais, dándolles visibilidade a través
da  PÁXINA DE INICIO DA AULA VIRTUAL . Acompañamos estas invitacións con
recursos  e  propostas  de  traballo  para  realizar  nas  aulas,  que  achegamos

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/index.php?categoryid=49
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56126/mod_resource/content/1/2020-2021_fondos_biblioteca-inclusiva_novidades.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=411
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=411
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=411
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=475
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=483
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=483
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=406
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=406
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=406
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=406
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=413
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=413
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=413
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=413
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=413
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=413
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=413
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=413
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=6&section=3
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=6&section=2
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=6&section=2


directamente ao profesorado a través do correo electrónico e dos espazos virtuais
que temos habilitados. Centrámonos nas seguintes:  

    Do1 ao 30 de Outubro: Samaín. Lendas, contos e relatos.
    25 de novembro: Día contra a violencia de xénero. Recursos, proposta

de a  ctividades   e cartelería para a coeducación e a igualdade e minuto
de silencio contra a violencia.

    Do 9 ao  22 de decembro:  Campaña de Nadal  “Cos meus mellores
desexos”.  Expresión  dos  mellores  desexos  en  soportes  variados,
recompilación e  difusión para achegalos á comunidade escolar.

    30  de  xaneiro:  Día  da  Paz.  Biografías:  Premios  Nobel  da  Paz (as
nominacións  de  persoeiros  e  entidades  de  Oceanía  nominados  aos
premios  Nobel  da  Paz,  as  17  mulleres  premio  Nobel  da  Paz,  Barak
Obama, estadounidense nacido en Oceanía premio Nobel  da Paz en
2009, as organizacións da paz). Campaña dos bos tratos:   Porque a Paz
tamén está nos actos coitás. 

    Do 8 ao 12 de febreiro: . Mandados do Meco e Entroido temático, con
Oceanía e a Antártida como fío condutor, nalgúns grupos (Pingüins da
Antártida en EI,  Australia en 1º de EP, Hawaï en 1º de ESO, cultura
australiana e neozelandesa na aula de PT na ESO...) e imposibilidade
de realizar actividades conxuntas, como o tradicional desfile.

    24 de febreiro: Día de Rosalía. Proposta de actividades  do EDLG e dos
niveis, ciclos e departamentos.

    8  de  marzo:  Día  Internacional  de  Muller.  Recursos  e  proposta  de
actividade  e homenaxe a Oodgero Noonuccal, activista australiana que
loitou  polos  dereitos  dos  aborixes  (recursos,  cartelería  e  etiqueta
autoadhesiva para todo o alumnado)

    23  de  abril: Día  do  libro.  Campaña  de  animación  á  lectura:
“  Invitación á  lectura     e  recomendacións lectoras” para elaborar  nas
aulas e expoñer nos espazos comúns. Lecturas nos espazos propios e
campaña audiovisual para compartir en espazos virtuais.

Algunhas  producións  realizadas  nas  aulas  foron  recollidas  nos  nosos  espazos
virtuais, pero tamén nos que teñen habilitados ciclos, niveis e departamentos, sexan blogs
(de acceso público) ou cursos das aulas virtuais (xeralmente abertos só para os seus
usuarios). Velaí algúns enlaces de interese, coma os blogs de EI: SORRISOS DO BAXOI,
RECANTOS DO BAXOI,  CATIVXS DO BAXOI;  o  blog  de  EDLG  POEMIÑOS POLAS
LETRAS, centrado este curso na campaña Contos a carón da lareira; así como todos os
cursos creados na Aula Virtual para cada grupo e/ou materia. 

En canto á valoración da implicación da comunidade educativa nas propostas
da biblioteca escolar non temos datos obxectivos que facer constar, xa que foi imposible
facer  unha avaliación  sistemática.  O feito  de  non dispoñer  do  espazo físico  a  tempo
completo  dificultou moito a utilización dos fondos, especialmente nas etapas de Infantil e
Primaria,  tanto  nas  sesións  de  clase  coma nos  recreos.  O  alumnado  da  ESO puido
dispoñer de tres recreos semanais de media hora cada un para achegarse á biblioteca,
pero foi difícil acudir nas sesións de clase co profesorado polo pouco tempo que estivo
dispoñible  o  espazo.  En  canto  ás  actividades  propostas  para  realizar  nas  aulas,  a
resposta  foi  desigual:  houbo  grupos  moi  implicados  e  outros  non  tanto,  cousa
comprensible dada a situación.  De todos modos, temos que facer unha valoración moi
positiva de  todo  o  traballo  desenvolvido  pola  comunidade  escolar  nestes  difíciles

https://poeminospolasletras.blogspot.com/
https://poeminospolasletras.blogspot.com/
https://cativxsdobaxoi.blogspot.com/
https://recantosdobaxoi.blogspot.com/
https://sorrisosdobaxoi.blogspot.com/
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56145/mod_resource/content/1/7-2020-21_23Abril_dia-do-libro_proposta.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56145/mod_resource/content/1/7-2020-21_23Abril_dia-do-libro_proposta.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56145/mod_resource/content/1/7-2020-21_23Abril_dia-do-libro_proposta.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/54420/mod_resource/content/1/oodgero-noonuccal.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56186/mod_resource/content/3/2020-2021_8_8M_dia-da-muller.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56186/mod_resource/content/3/2020-2021_8_8M_dia-da-muller.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56151/mod_resource/content/1/2020-2021_6_30X_dia-da-paz_campa%C3%B1a-bos-tratos.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56151/mod_resource/content/1/2020-2021_6_30X_dia-da-paz_campa%C3%B1a-bos-tratos.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56151/mod_resource/content/1/2020-2021_6_30X_dia-da-paz_campa%C3%B1a-bos-tratos.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/54416/mod_resource/content/1/dia-da-paz_proposta_biografias_nobel-paz.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/52768/mod_resource/content/2/2020-21_Nadal_Actividade.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/52768/mod_resource/content/2/2020-21_Nadal_Actividade.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56161/mod_resource/content/2/2020-2021_3_25N_dia-violencia-xenero_proposta_carteis-aula-virtual.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56161/mod_resource/content/2/2020-2021_3_25N_dia-violencia-xenero_proposta_carteis-aula-virtual.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56161/mod_resource/content/2/2020-2021_3_25N_dia-violencia-xenero_proposta_carteis-aula-virtual.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/pluginfile.php/56161/mod_resource/content/2/2020-2021_3_25N_dia-violencia-xenero_proposta_carteis-aula-virtual.pdf


momentos e especialmente das diferentes equipas de traballo coas que nos coordinamos.
Grazas a  todos eles conseguimos:  

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

• Apoiar as  actividades  curriculares ofrecendo   documentación  física  e  virtual
para a investigación e a creación

• Participar  activamente  no  deseño  e  desenvolvemento  das  actividades
colectivas (cadaquén na súa aula)  relacionadas con algunhas celebracións.

• Coordinar  o  desenvolvemento  do  PROXECTO  LECTOR  concretando  o  PLAN
ANUAL DE LECTURA con especial atención aos ITINERARIOS LECTORES e ao
PROXECTO  DOCUMENTAL  INTEGRADO  deste  curso  que  titulamos
EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES:   OCEANÍA E A ANTÁRTIDA, arredor do
cal xiraron algunhas celebracións anuais, especialmente o DÍA DA PAZ  o DÍA DA
MULLER, dedicado a Oodgero Noonuccal, activista  que loitou polos dereitos dos
pobos indíxenas australianos. Podemos ver  algúns dos traballos realizados nos
espazos virtuais dalgúns grupos e niveis, como no blog de EI “Sorrisos do Baxoi”:

-Proxecto o inverno e a Antártida
-Fichas "Inverno e Antartida"
-Proxecto Oceanía

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

• Manter  en  funcionamento  o  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, e levar ás
aulas o obradoiro APRENDER XOGANDO.

• Continuar a nosa formación a través das actividades xestionadas pola Asesoría
de Bibliotecas e o CAFI, especialmente as Xornadas de formación BIBLIOTECA
CREATIVA  2020  e  ENCONTROS  NA  REDE  DO  PLAN  DE  MELLORA  DAS
BIBLIOTECAS  ESCOLARES  2020-2021.  Tamén  participamos  en  actividades
organizadas  polo Servizo  de  Formación  Permanente  do  Profesorado,  para
actualizar  os  nosos  coñecementos  tecnolóxicos  (aula  virtual,  webex,  recursos
audiovisuais, etc.) 

1.1.Organización e xestión
As  accións  concretas  que  puidemos  realizar  con  respecto  a  este  apartado  están
enumeradas a continuación, pero tamén facemos mención daquelas que non puidemos
levar a cabo, como era habitual en cursos pasados:  

 Transformar  de novo o espazo da biblioteca coa reorganización do mobiliario e
dos fondos para convertelo nunha aula sen que perdera de todo o seu carácter e
funcionalidade, xa que logramos manter dentro do espazo o recuncho de lectura
relaxada con todo o material literario e de consulta de EI e EP totalmente accesible,
así como as narracións literarias da ESO en lingua galega e castelá. O material de
lectura  en  linguas  estranxeiras,  a  poesía  e  teatro  en  galego  en  castelán  e  o
material de consulta da ESO tivemos que desprazalos a unha habitación anexa,
por desgracia, sen boas condicións de uso, xa que non ten ventilación propia, pero
con accesibilidade para escoller e trasladar o material cando foi necesario. Tamén
logramos  manter  o  espazo  de  xestión  con  dous  ordenadores,  aínda  que  non
sempre estivo dispoñible para a realización do noso traballo. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=406
https://sorrisosdobaxoi.blogspot.com/search/label/Proxecto%3A%20%22%20Ocean%C3%ADa%22
https://sorrisosdobaxoi.blogspot.com/search/label/Traballo%20de%20mesa
https://sorrisosdobaxoi.blogspot.com/search/label/Proxecto%3A%20%22O%20inverno%20e%20a%20Ant%C3%A1rtida%22
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=413
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=413


 Adquirir un ordenador portátil   e poñelo en rede cos ordenadores de xestión da
biblioteca para poder realizar labores de xestión  fóra da biblioteca, nunha estancia
anexa, así como cambiar o disco duro do ordenador principal para  mellorar o
servizo. Tamén adquirimos unha impresora en cor para substituír a que tiñamos
que  xa  non  funcionaba.  Así  puidemos  realizar,  entre  outras,   labores  de
catalogación nos momentos nos que o espazo estaba ocupado con clases. 

  Crear un listado de usuarios de alumnado, profesorado e grupos, co seu número
identificativo  correspondente,   e  facelo  chegar  por  medios  telemáticos  á
comunidade  escolar  para  facilitar  a  mobilidade  dos  fondos,  evitando  entregar
documentos en soporte físico para respectar os protocolos sanitarios

 Poñer a disposición da comunidade escolar, a través de medios telemáticos, toda a
información  sobre  funcionamento  da  biblioteca segundo  os  protocolos
sanitarios,  a  utilización do programa Meiga para empréstitos e devolucións e
acceso ao catálogo a través de OPAC MEIGA. 

 Manter o contacto cos usuarios da biblioteca  para solucionar as súas dúbidas,
localizar o material que precisan, informar sobre a utilización do programa Meiga,
as normas de funcionamento e os protocolos sanitarios de uso e especialmente
coñecer  as  súas  necesidades  para   xestionar  a  selección,  compra  e
catalogación  dos  novos  fondos.  Conseguimos  catalogar  arredor  de  300
exemplares máis polo que a nosa colección rexistrada conta con 10.300 entradas
aproximadamente.  Tamén conseguimos catalogar outro material xa adquirido con
anterioridade e corrixir erros nas fichas antigas que aínda persisten. Porén, outro
material do que xa dispoñiamos segue á espera da catalogación, especialmente o
de consulta, que é o menos solicitado. 

 Habilitar un pequeno espazo de NOVIDADES dentro da biblioteca e facer chegar a
información á comunidade escolar para a súa utilización. 

 Facilitar fondos e outro material aos usuarios cando lles era imposible acceder á
biblioteca  por  estar  ocupada  coas  clases,  facer  o  préstamo  informatizado
persoal e de grupo durante tres recreos da ESO, únicos dispoñibles, e facilitar o
traslado de fondos ás bibliotecas de aula cando foi preciso.

  Coordinar a creación dos ITINERARIOS LECTORES, o préstamo de material de
lectura  obrigatoria  e  a  mobilidade  do  material  de  apoio  para  as  diferentes
actividades dentro da aula, xa que non foi posible facer exposicións de fondos nos
lugares comúns para as diferentes conmemoracións. Porén foi imposible a posta
en marcha da HORA DE LER na ESO (non temos horario asignado para esta
actividade como ocorre en EI e EP e a maioría das clases son de 45 minutos, moi
reducidos este curso debido aos protocolos COVID) e as MOCHILAS VIAXEIRAS
en EI e EP. 

 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 das diferentes equipas de dinamización do Centro
e facerlle chegar ao profesorado as comunicacións e o material  de elaboración
propia e o seleccionado de fontes diversas, tal como sinalamos máis arriba.

 Seleccionar,  elaborar  e  difundir  documentación,  especialmente  en  soporte
virtual, para a realización de actividades  lecto-escritoras relacionadas con diversos
temas ou celebracións, que engadimos nesta memoria como ANEXOS. 

 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, tal como sinalamos antes.

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



Especialmente  grave  foi  a  imposibilidade  de  que  a  COORDINADORA  DA
BIBLIOTECA CREATIVA tivese asignación horaria, polo que todo o seu traballo foi
realizado  con  cargo  ao  seu  tempo  persoal,  así  como  a  redución  horaria  da
coordinadora de biblioteca, que só  puido acceder ao espazo da biblioteca durante
tres  recreos  semanais  para  atender  aos  alumnos,  tendo  que  traballar  noutro
espazo durante o resto do tempo asignado (dúas sesións de 45 minutos en días
diferentes, claramente insuficiente, polo que tamén dedicou moito tempo persoal ás
tarefas, así como fixeron outros membros da comunidade escolar sen asignación
horaria.

 Deseñar  e  desenvolver  un  programa  de  BIBLIOTECA CREATIVA abordable
nestas circunstancias, coa proposta de actividades para realizar nas aulas sen ter
que  compartir  material  pola  aplicación  do  protocolo  sanitario.  Centrámonos  na
proposta de actividades co trangram e os xeoplanos, prescindindo dos escornabots
(agás en Infantil)  e a impresora 3D. Tamén desenvolvemos o obradoiro Aprender
Xogando, a partir de mediados de maio, xa que a empresa encargada de facilitalo
tivo moitas dificultades para facelo máis axiña.

 Poñer  a  disposición  da  comunidade  escolar  espazos  virtuais  para  a
alfabetización  informacional  para  que  cadaquén  puidese  utilizalos  nas  aulas
segundo as súas necesidades. 

 Facer  un  seguimento  dos  fondos  co  fin  de  velar  pola  súa  conservación,
control e dinamización, sempre coas dificultades impostas pola situación na que
nos atopamos. 

 En canto aos  colaboradores bibliotecarios que tanto nos axudaron en cursos
pasados,  tivemos  que  prescindir  deles,  xa  que  non   contamos  con  tempos  e
espazos para que realizasen o seu traballo. Non participamos, pois, no programa
de BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS, aínda que somos conscientes de
que,  dentro  das  aulas,  moitos  profesores  puideron  contar  coa  súa  inestimable
axuda   para  xestionar  os  fondos  das  bibliotecas  de  aula  e  realizar  lecturas
gravadas para os máis pequenos. 

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

Con respecto a este apartado seguimos traballando como en cursos anteriores, pero  sen
perder de vista a imposibilidade de realizar actos colectivos nun espazo común nin de
expoñer  en  corredores  e  vestíbulos  as  producións  en  soporte  físico.  Tamén  fomos
conscientes da cantidade de traballo extra que tivemos que asumir todos, polo que as
propostas  foron sinxelas  e medidas,  apelando á  boa vontade de todo o  mundo para
incorporalas  aos  seus  currículos  e  asumir,  dentro  de  cada  aula  e  dun  xeito  máis
individualizado, esta tarefa tan importante. Velaí as accións que emprendemos: 

 Elaborar documentación  para a promoción da lectura, anuncio de actividades,
ambientación,  etc.  e  facelos  chegar  a  alumnos,  profesores,  pais  e  titores  e
institucións a través de medios telemáticos

 Colaborar  coas  diversas  equipas  de  traballo  do  Centro  (Actividades
Extraescolares, EDLG, Tics,  Dirección) na preparación e realización de actividades
relacionadas con temas diversos dentro 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...),  sempre dentro das aulas e co
apoio de medios telemáticos. 

 Desenvolver,  grazas  a  moitos  membros  da  comunidade  escolar,    o
PROXECTO  DOCUMENTAL  INTEGRADO  titulado   EXPEDICIÓN  AOS
CONTINENTES:  OCEANÍA  E  A  ANTÁRTIDA.  Puxemos  a  disposición  da
comunidade escolar a documentación deste proxecto no espazo virtual sinalado
máis  arriba,   e  fomos recollendo nel  algunhas das producións que nos fixeron
chegar desde as aulas. Porén, o ENTROIDO TEMÁTICO que tantas satisfaccións
nos  ten  dado  noutros  anos,  non  foi  posible  realizalo,  xa  que  non  houbo  acto
colectivo nas zonas comúns e na maioría das clases preferiron celebrar esta data
cos disfraces que o alumnado elixiu libremente, aínda que, noutras os habitantes
de Oceanía e mesmo a fauna da Antártida, estiveron presentes.

 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, cos atrancos impostos polos protocolos sanitarios, o
que repercutiu negativamente no desenvolvemento dalgunhas. Non puidemos facer
fronte á preparación e distribución das MOCHILAS VIAXEIRAS, á realización de
lecturas, recitados e espectáculos colectivos, á montaxe de exposicións de fondos
e creacións e producións do alumnado en soporte físico, á coordinación de visitas
de diferentes profesionais, á en posta en marcha da HORA DE LER e do CLUB DE
LECTURA na ESO e aos contactos e colaboracións con outras bibliotecas e/ou
centros de ensino e institucións. 

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, e  segue  vixente.  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  curricular  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, coas limitacións xa
mencionadas. 

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.
As  coordinadoras  de  Biblioteca,  EDLG  e  Actividades  Extraescolares  planificamos  en
conxunto a maioría das celebracións anuais  para que haxa fíos condutores do traballo
colectivo que, neste curso, tiveron un desenvolvemento peculiar, como xa mencionamos
antes. Forman tamén parte deste proxecto 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 de todas as equipas de traballo; os traballos de
investigación globalizados ou relacionados cun  tema ou  materia  e  a  elaboración  de
documentos informativos ou doutra índole realizados dentro das aulas; 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 escritos 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 e
tamén  dos  espazos  virtuais  dos  diferentes  grupos  e  niveis.  Outras  actividades  moi
enriquecedoras non se puideron levar  a cabo de xeito  xeneralizado,  como charlas e
obradoiros  con  temas  de  interese,  encontros  con  autores,  ilustradores  e  outros
profesionais, espectáculos musicais e teatrais, saídas culturais, etc. 

O noso traballo centrouse este curso na comunicación con todo o profesorado  a
través  de  medios  telemáticos,  para  a  elaboración do PLAN ANUAL DE LECTURA,
enviando un modelo común para recoller os datos de cada curso, nivel e etapa, e elaborar
o documento que se anexa a esta memoria. 

3. HORARIO DA EQUIPA DE BIBLIOTECA
A pesar da boa vontade da Dirección do Centro e debido ás especiais circunstancias
deste  curso,   a asignación  horaria  ao  profesorado  para  a  atención  ás  labores
bibliotecarias  foi  moi  escasa.  Dispuxemos  nos  nosos  horarios  de  430  minutos
semanais, é dicir, 7 horas e 10 minutos repartidos do xeito seguinte: 

• A coordinadora da biblioteca, con 3 horas (dúas sesións non continuas de 45
minutos para as labores de xestión e dinamización -claramente insuficientes-, fóra
do espazo da biblioteca,  e tres sesións de media hora cada unha para atender ao
alumnado da ESO durante o  recreo, dentro do espazo da biblioteca).  Dedicou
moito tempo persoal noutros momentos para atender as diferentes necesidades.

• Unha  titora de EP, con 2 horas e 30 minutos (3 sesións se 50 minutos no espazo
de biblioteca), que non sempre puido realizar debido ao protocolo de ausencias do
profesorado do centro (os titores cobren as ausencias dos mestres especialista nas
súas aulas respectivas). Dedicou todo este tempo á labor de catalogación. 

• Unha mestra de EP, con  50 minutos (1 sesión no espazo de biblioteca), onde
realizou labores de conservación e organización dos fondos. 

• Unha mestra de EP, con 50 minutos (1 sesión fóra do espazo da biblioteca), onde
realizou labores complementarias da catalogación, como o etiquetado dos fondos.

A  COORDINADORA DA BIBLIOTECA CREATIVA,  titora  de  EP,  non  tivo  ningunha
asignación horaria para desenvolver o seu traballo, polo que tivo que dedicarlle o seu
tempo persoal, ao igual que moitos membros da comunidade escolar, sen tempo asignado
pero vontade de traballo para que este proxecto siga adiante a pesar das circunstancias. 

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. Se nos cursos anteriores xa foi difícil levala a



cabo de xeito  sistemático,  este  ano foi  imposible,  xa  que a observación directa  e as
charlas informais frecuentes que tanta información proporcionaban non puideron levarse a
cabo. Sabemos que algúns grupos de cada etapa, acompañados polo seu profesorado
puideron  achegarse  á  biblioteca  para  realizar  algunha  actividade  puntual  e  escoller
material para as bibliotecas de aula, pero o movemento de fondos que outros anos era
constante foi este ano moi limitado. En canto ás actividades dentro das aulas, dispoñemos
dos documentos enviados por parte do profesorado sobre o PLAN ANUAL DE LECTURA,
que  lle  solicitamos  tanto  a  principio  como  a  final  de  curso  para  ter  unha  idea  das
actividades  realizadas  e  o  seu  grao  de  desenvolvemento,  tanto  as  propostas  polas
equipas de dinamización como as propias dos niveis. Todas as que nos foron enviadas
acompañan o documento PAL que axuntamos a esta memoria.

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 e, o máis importante,  unha situación
normalizada  desde  o  punto  de  vista  sanitario  que  nos  permita  facer  desenvolver  o
proxecto  na  súa  totalidade  e  con  repercusións  moito  máis  proveitosas  para  toda  a
comunidade escolar. 

5.  PREVISIÓNS DE FUTURO
O curso próximo pretendemos continuar coa mesma dinámica de traballo que en

cursos anteriores, pero corrixindo os aspectos máis deficitarios, tal como indicamos nas
LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN que axuntamos a esta memoria. Necesitaremos,
como xa sinalamos máis arriba, asignacións horarias máis xenerosas e colaboración de
toda a comunidade escolar, que estamos seguros que non faltarán se recuperamos  o
modus operandi pre-pandemia.

Se non podemos volver á normalidade, artellaremos, como este ano, estratexias
que nos permitan seguir ao servizo da comunicade escolar o máis eficazmente posible,
desenvolvendo a comunicación por medios telemáticos, a ser posible, de xeito bireccional,
é dicir, potenciando a participación dos usuarios nos espacios virtuais con respostas as
nosas  propostas,  suxerencias  e  aportacións  de  calquera  índole  que  repercutan
positivamente no proceso de ensino-aprendizaxe. 

       Asdo. A Coordinadora                                                 O Director
         

 María del Carmen Presedo Díaz                               Juan Luis García Díaz
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