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1. GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS
Neste curso 2016-2017 cumprimos dez anos de participación no PLAMBE e doce

anos de traballo intensivo na biblioteca, nos que logramos crear non só un espazo físico
con recursos, senón tamén un entramado colaborativo que integra nun proxecto común as
tres  etapas educativas  que conviven no centro  (Infantil,  Primaria  e ESO).  Intentamos
tamén adaptarnos ás esixencias da Sociedade da Información e a Comunicación na que
vivimos  e  dar  resposta  as  necesidades  e  intereses  dos  nosos  usuarios,  polo  que
centramos  as  nosas  intervencións  especialmente  nos  contactos  cos  membros  da
comunidades  escolar  para  coñecer  o  que  precisan,  na  actualización   e  xestión  dos
recursos en soporte físico e virtual, na colaboración coas diferentes equipas de traballo do
Centro (EDLG, TICS, Actividades Extraescolares, Club de Lectura...) e na proposta e/ou
coordinación  das  numerosas  actividades  colectivas  que  se  desenvolven  ao  longo  do
curso. O noso proxecto de traballo é ambicioso e conta co apoio da Dirección do Centro,
do  Claustro  e  persoal  non  docente,  dos  alumnos  e  das  familias,  pero   non  sempre
logramos facer todo o que queremos ou co rigor e extensión precisos, polo que temos que
dicir, coma sempre,  que o grao de consecución dos obxectivos non foi total.

Sen  embargo,  non  podemos deixar  de  facer  unha  valoración  moi  positiva  das
nosas  actuacións  porque  conseguimos  ofrecer  recursos  variados  a  membros  da
comunidade  escolar  que  non  poderían  acceder  a  eles  doutro  xeito;  apoiamos  as
actividades curriculares ofrecendo espazos, tempos e documentación física e virtual  para
a investigación e a creación; participamos activamente no deseño e desenvolvemento das
actividades colectivas relacionadas coas celebracións, os actos culturais, os obradoiros,
as conferencias, etc.;  colaboramos cos Departamentos, Ciclos e grupos de traballo na
preparación  e/ou  desenvolvemento  das  actividades   extraescolares  que  teñen  lugar
dentro e fóra do Centro; e coordinamos o desenvolvemento do PROXECTO LECTOR, con
especial atención aos ITINERARIOS LECTORES,  á HORA DE LER e ás MOCHILAS
VIAXEIRAS,  así  como  á  campaña   de  fomento  da  lectura  e  escritura  creativa  e
documental   DENDE AS CAVERNAS ÁS ESTRELAS, centrada no presente  curso no
Século XX e titulada CHEGAMOS ÁS ESTRELAS!  Arredor deste tema fixéronse traballos
de investigación e creáronse documentos e espectáculos co seu atrezzo correspondente
para  o  ANTROIDO TEMÁTICO,  no  que  os  poboadores  reais  e  literarios  desta  etapa
histórica,  e  algúns dos acontecementos históricos máis significativos,  volveron á vida,
axudándonos, así, a comprender mellor o devir histórico. 

O CLUB DE LECTURA SALICORNIA centrouse,  como en anos anteriores,  nas
lecturas  compartidas,  na  creación  literaria,  nas  actividades  solidarias,  no  mundo  dos
contos para  os máis  pequenos do cole  e noutras actividades para  aprender,  ensinar,
compartir e divertirnos. 

Tamén seguimos a traballar no mundo da robótica e da  linguaxe de programación
co  desenvolvemento  do  proxecto  ESCORNABOTS,  que  permitiu  o  acceso  a  estes
recursos   á  totalidade  dos  alumnos  de  Infantil  e   Primaria  e  a  unha  boa  parte  do
profesorado  destas  etapas.  Ademais  participamos  no  programa   BIBLIOTECAS
ESCOLARES SOLIDARIAS, o que nos permitiu darlle una maior visibilidade ao traballo de
voluntariado na biblioteca que, ano tras ano veñen desenvolvendo os alumnos de 6º de
EP ) e implicar aos alumnos de 5º de EP e de 1º de ESO no fomento da lectura dos máis
pequenos.
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 E seguimos a formarnos a través dos ENCONTROS PLAMBE 2016-2017 (17 de
marzo) , as XORNADAS DOS CLUBS DE LECTURA 2016-2017 (17 de xuño), así como
ao curso en PLATEGA  relacionado co proxecto ESCORNABOTS NAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES, que se desenvolveu nos primeiros meses do curso.  

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

 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.

  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.

 Realizar e difundir unha guía para o empréstito a través do programa Meiga.
 Facer o préstamo informatizado  persoal e de grupo, tanto durante os recreos coa

asignación de gardas a profesores das distintas etapas e a axuda dun grupo de
alumnos  de  6º  de  Primaria,  coma  nas  horas  de  permanencia  da  Equipa  de
Biblioteca ou nos momentos que se precisou.

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

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

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

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

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

 Reorganizar a sección vermella (lectores de 9 a 11 anos) para facilitar a colocación
dos fondos e a súa localización, especialmente con respecto á lingua, xa que están
mesturados os de galego e castelán.

 Elaborar carteis coa organización dos fondos nas seccións de lectura de Infantil e
Primaria  para  facilitar  a  súa  localización  e  o  traballo  de  colocación  das  novas
adquisicións.

 Adquirir material audiovisual actualizado e continuar coa  súa catalogación para
colocalo no armario habilitado para este fin. 

 Coordinar a utilización do recuncho virtual para os pequenos grupos de Infantil,
Primaria e Secundaria e poñelo a disposición dos alumnos para a realización de
tarefas durante as clases e/ou os recreos

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

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

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

 Manter  o  recuncho  de  lectura  relaxada  construído  hai  tres  cursos  nun  dos
vestíbulos  e  convertelo  nun  punto  de  encontro  para  a  lectura  compartida  en
momentos puntuais do curso.

 Crear  espazos  na  AULA  VIRTUAL do  Centro  para  poñer  a  disposición  da
comunidade  escolar  documentos  e  propostas  de  traballo  relacionados  con
diferentes temas. 

 Realizar actividades puntuais de formación de usuarios cos escornabots (EI) e cun
xogo virtual chamado O BUSCALIBROS. 

 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, especialmente o que se atopa nas bibliotecas de aula
de Infantil e Primaria e o que nos chegou polo peche dun dos Centros da contorna.

 Renovar  mesas  e  cadeiras  no  espazo  de  lectura  de  Secundaria,  xa  que  non
dispuxemos de presuposto para este fin 

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

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

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

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

 Ter  asignada  no  horario  unha  sesión  de  coordinación  común  para  todo  o
profesorado que colabora coa biblioteca

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

Con  respecto  ao  fomento  da  lectura,  da  escritura  creativa,  da  investigación  e  da
elaboración de documentación propia en soportes diversos LOGRAMOS...
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 Elaborar documentos en soportes diversos para a promoción da lectura, anuncio
de actividades, ambientación, etc. e facelos chegar a alumnos, profesores, pais e
titores e institucións.

 Colaborar coas diversas equipas de traballo do Centro (Actividades Extraescolares,
Dinamización  Lingüística,  Club  de Lectura,  Tics,   Dirección..)  na  preparación  e
realización de actividades relacionadas con temas diversos dentro e fóra das aulas

 Seleccionar  e  poñer  á  disposición  da  comunidade  escolar  material  diverso  en
soporte físico e virtual para a realización de actividades propostas pola biblioteca
e/ou os ciclos e departamentos, 

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

 Fomentar  a  lectura  e  escritura  compartidas  dos alumnos coas súas familias,  a
través  das  MOCHILAS  VIAXEIRAS,  do  desfile  da  historia  do  século  XX  no
ANTROIDO, das lecturas e recitados colectivos  e doutras accións puntuais. 

 Manter activo o CLUB DE LECTURA SALICORNIA a través de:
>  reunións  os venres no recreo para traballar arredor das lecturas escollidas
> proposta e realización de actividades diversas que  fomentan o traballo en
común e a convivencia, así como o gusto pola lectura, a creación literaria e as
diversas manifestacións culturais
> colaboración  nas actividades propostas polos diferentes  grupos de traballo,
ciclos e departamentos 
>   preparación de sesións de contacontos destinadas aos alumnos de Educación
Infantil
>    realización  de visitas  culturais  relacionadas coas lecturas  escollidas  para
coñecer entornos, (re)crear historias, ler, escribir, aprender, compartir...

 Manter  o  plan  de  traballo  iniciado  hai  sete  anos  arredor  da  HISTORIA,  que
denominamos DENDE AS CAVERNAS ÁS ESTRELAS e que  estivo dedicado a O
SÉCULO  XX:  CHEGAMOS  ÁS  ESTRELAS!   introducilo  nas  actividades
curriculares  das  diferentes  etapas  e  coordinar  a  celebración  do  desfile  co  que
durante o ANTROIDO recreamos esta etapa histórica.

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

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

 Coordinar as visitas de diferentes profesionais para as distintas etapas, ciclos e
niveis 

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

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

 Manter a sección de NOVAS dentro dan páxina web do Centro para dar conta das
actividades realizadas, especialmente as colectivas

 Realizar  contactos  sistemáticos  con  outras  bibliotecas  e/ou  outros  centros  de
ensino e institucións para a realización de actividades conxuntas

 Actualizar os blogs da biblioteca e do club de lectura que creamos ao principio da
nosa andaina:

www.clubdelecturasalicornia.blogspot.com
www.blogcastrobaxoi.blogspot.com

1.3. Proxecto Lector: Plan Lector Anual.
O Proxecto Lector que guía o noso traballo arredor da lecto-escritura literaria e

científica foi elaborado no curso 2010-2011, hai xa sete 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  e  5º  de de Primaria,  de
coordinar os ITINERARIOS LECTORES de Secundaria, de propoñer actividades puntuais
arredor  da  lectura  e  da  escritura  para  todos  os  alumnos,  con  especial  atención  ao
proxecto DENDE AS CAVERNAS ÁS ESTRELAS centrado este curso no SECULO XX,
época que  fixemos revivir  no  ANTROIDO TEMÁTICO,   e  de  satisfacer  as  diferentes
necesidades da comunidade escolar con respecto a estes temas. 

O  que  fixo  posible,  un  ano  máis,  o  desenvolvemento  do  Proxecto  Lector  é  a
converxencia  dos  esforzos  de  todos  (Equipa  Directiva  e  Equipas  de  traballo,
Departamentos  didácticos,  Ciclos  e  Niveis,  profesores,  alumnos,etc.  )  e  a  súa
coordinación,  na  que  colaboramos activamente  e  con  entusiasmo.  Sen  embargo  non
sempre se cumpriron as expectativas, porque, como en cursos anteriores, a HORA DE
LER da ESO foi  obxecto de debate a principio  de curso,  o  que provocou un cambio
substancial (lemos unha sesión semanal, en lugar dos vinte minutos diarios dos cursos
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pasados),  e  dun  desenvolvemento  desigual  ao  longo  del.  En  Primaria  e  Infantil,  ao
dispoñer dun tempo específico para esta actividade, o aproveitamento foi mellor. 

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

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

• O refraneiro galego: selección de refráns, elaboración de carteis e montaxe de
exposicións.

• A poesía  galega:  selección  de  poemas,  especialmente  de  Rosalía  de  Castro,
traballo  arredor  deles  e  exposición  nos  corredores.  Realización  de  centóns
(descomposición dos poemas e creación duns novos recolocando os versos). 
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• Doantes  da  lingua  galega:   realización  de  vídeos   con  persoas  de  países  e
linguas diversos falando en galego para promover o uso da nosa lingua

• Voluntariado de lectura: acompañamento lector dos máis pequenos, nas aulas e
na biblioteca,  por parte de alumnos  de 5º de EP e de 1º de ESO.

• As letras galegas e os Maios: traballos  sobre Carlos Casares, lecturas, recitados,
creación de documentos, exposicións, etc.

• Cadeas  de  palabras:  selección  de  palabras  que  se  uniron  en  cadeas  nos
corredores para darlles visibilidades e crear itinerarios lingüísticos 

• Un país de palabras:  escolla de palabras a partir da obra de Carlos casares e
exposición delas arredor dun mapa de Galcia situado a carón da biblioteca.

• A vida en fotos: escrita creativa a partir de fotos
• Adopta unha escritora: realización de vídeos sobre a autora adoptada coa súa

biografía e obra. Velaí un exemplo, coa “adopción” de Yolanda Castaño. 
• Encontro  con  Yolanda  Castaño:  charla  coa  autora  e  creación  dun  poema

colectivo.
• Chíos  contra  a  violencia  de  xénero: escrita  á  maneira  do  Twitter  contra  a

violencia de xénero.
• Carteis contra a violencia de xénero: creación de carteis na defensa da muller e

contra os actos violentos que coartan a súa liberdade
• O mar na literatura: selección e recitado de poemas relacionados co mar
• Acción poética:  creación de mini-poemas para intervir na mellora do espazo a

través do Proxecto Terra.
• Radio    Miñoca, un programa radiofónico que se foi enchendo de

entrevistas, música, lecturas, contos, recitados, conversas, etc.,no
que traballaron especialmente  alumnos de ESO,  das clases de
apoio e PMAR,  e no que participou, dun xeito ou doutro, toda a
comunidade escolar, incluídos aqueles membros que xa non están
no Centro, e persoeiros coma José Gómez Miño, colaborador do ex-presidente de
Uruguai José Mújica, o monologuista David Moya, a estilista e bloguera Carla del
Río e o campión galego de rallies Iván Ares,  entre outros. 
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>>>  O Concurso de Panxoliñas do departamento de Música, con letras orixinais
creadas polos alumnos da ESO e adaptadas a diferentes partituras, que se desenvolveu
no Auditorio do Concello de Miño, así como o espectáculo de graduación, con cancións
e  representacións  teatrais,  que  preparan  os  alumnos  de  4º  de  ESO  para  a  súa
despedida.

>>> O  festival de Nadal,  no que os alumnos da ESO non só amosaron a seu
compromiso social  xestionando un mercado solidario para proporcionar axuda á xente
necesitada,  senón tamén  levaron a ilusión  dos Reis Magos aos máis pequenos.  Os
alumnos de Infantil e Primaria, pola súa parte,  participaron no espectáculo colectivo con
recitados, bailes, cancións e representacións teatrais, algunha delas relacionada co tema
da biblioteca O SÉCULO XX, como Dalí e Frida, posta en escena polos alumnos de 1º de
EP.

>>> As  celebracións anuais (Samaín, Día contra a violencia de xénero, Día da
Paz,  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.
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>>>  O  Palco  Aberto  de  Educación  Primaria,  con  recitados,  contacontos,
monólogos,  actuacións  musicais,  etc.  preparados  polo  alumnado  e  posto  en  escena
durante os recreos do mes de maio para celebrar as Letras Galegas. 

>>> A revista DTODO, que no presente curso, centrouse nun monográfico sobre as
dificultades que atopan as mulleres no mundo para acadar os seus obxectivos e que leva
por título O TEITO DE CRISTAL.

>>>  As charlas  sobre temas de interese, como a da Garda Civil  sobre acoso
escolar, a do grupo Hábitat sobre medio ambiente, a de árbitros de fútbol sobre o interese
da arbitraxe, a dun grafitero sobre arte urbana, a dunha especialista en economía ou a do
apicultor Manolo.  Todos eles compartiron o seu saber e a súa experiencia con varios
grupos de Primaria e Secundaria, aportándolles perspectivas moi enriquecedoras sobre
estes temas.

>>> Os  encontros con autores, ilustradores, contacontos, profesionais, etc.  En
Educación Infantil contou contos Celso Fernández Sanmartín. En 1º de EP a editorial
Santillana facilitou dúas sesións de contacontos relacionadas co material dos itinerarios
lectores, Anxo Moure falou  da importancia do entorno,  Cristina Otero,  profesora de
música  en  Uganda,  amosou  o  seu  proxecto  de  colaboración  neste  país  a  través  da
música, e o apicultor Manolo, avó dun dos alumnos do grupo,   ensinou como tratar as
abellas. . En 2º de EP, Iago López, autor dun dos libros do itinerario lector compartiu a
súa experiencia. En 3º e 4º de EP, o ilustrador Manuel Cráneo, amosou o seu  traballo.
En 4º de ESO, Marina Castaño axudou os alumnos a crear un poema colectivo.
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>>>  Os proxectos de traballo anuais que implican a todo o parte dos alumnos e
a profesionais de perfís diferentes e teñen que ver con temas de interese como protección
do medio ambiente, a creatividade ou a educación emocional. Dentro do Plan Proxecta
leváronse a cabo as seguintes accións: 

• Proxecto Terra:  Intervimos para mellorar o hábitat, no que os alumnos de 2º de
ESO analizaron a situación do seu hábitat máis próximo -o colexio-, escolleron un
espazo que non estaba en boas condicións e interviron para melloralo a través da
Acción poética.

• Nós tamén creamos: A guerra dos números, no que os alumnos e mestras de 1º
de EP, a partir do conto A guerra dos números, fixeron un guión escrito, un guión
gráfico,  uns  decorados  e  uns  personaxes,  sacaron  fotos  para  a  animación  e
finalmente crearon unha curtametraxe, que gañou o 1º premio da mellor animación
do  Festival dos soñadores do CEIP Canosa-Rus de Coristanco (A Coruña).

Tamén foron proxectos anuais os obradoiros de Educación Emocional que se puxeron
en marcha nas tres etapas educativas,  en colaboración con Concello de Miño, no que os
alumnos traballaron as emocións e os sentimentos con actividades variadas.

                    

>>>  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, e que neste curso foron   Ce Orquest  r  a Pantasma (home
orquestra),  Grupo O  î  ma  (música Baltrad) e  Germán Díaz (instrumentos de manivela e
música do seu Proxecto Cardiofónico)

>>> Os espectáculos musicais e teatrais aos que asisten dentro e fóra do Centro,
como os contacontos animados por profesionais  ou os preparados polos membros do
Club de Lectura Salicornia para os máis pequenos; o teatro en inglés;  a representación
en francés de La Bohème Théâtre titulada Le Misanthrope...
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>>> As  saídas  culturais entre  as  que  se  atopan  as  visitas  pola  contorna
(concellos de Miño, Vilarmaior, Pontedeume, Betanzos...) e a outros lugares de interese,
como as cidades de Santiago de Compostela e Pontevedra, para coñecer urbanismo e
arquitectura ou á cidade da Coruña para facer unha cata de libros nalgúns dos seus
espazos,  como na Praza do Humor,   visitar  os seus museos (Museo de Belas Artes,
Domus,  Casa das Ciencias,  MUNCYT),  visitar  a  Fundación Mª José Jove,  coñecer  o
mercado de Lugo ou achegarse á radio, concretamente á Cadena Ser e 40 Principales,
onde a locutora de  Teba Chacón gravou unha cuña do noso alumnado mandando un
saúdo que se emitiu  o  mesmo día da visita.  Tamén houbo unha visita  ao  museo da
Sociedade Galega de Historia Natural e a Estación Biolóxica Mariña de Ferrol, outra a
granxa de Belelle, así como as visitas de Radio Miñoca a Radio Burela e Radio Monfero,
para realizar emisións conxuntas.

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

>>> Os  traballos de investigación globalizados ou relacionados cun tema ou
materia e a elaboración de documentos informativos (carteis, murais, libros, prospectos,
presentacións...): 

Educación Infantil: O traballo por proxectos xa é unha constante nesta etapa educativa
no noso colexio, polo que, ao longo do curso e nos diferentes niveis, escolléronse temas
arredor dos cales xiraron todas  as actividades diarias que implicaron, á súa vez, todas as
competencias. Un destes proxectos estivo relacionado coa nosa proposta de traballo: O
SÉCULO XX. CHEGAMOS ÁS ESTRELAS!, e titulouse O espazo, xa que este tema foi  o
escollido na etapa para o Antroido temático, onde mestres e alumnos luciron os traxes
espaciais  preparados  por  eles  mesmos  despois  de  traballar  o  tema,  facendo  así
significativa  a  aprendizaxe  sobre  esta  etapa  histórica.   Os  outros  proxectos  foron:  O
resfriado (4º EI), Os contos (5º EI), O libro viaxeiro (6º EI). 

Educación  Primaria:  Moitos  foron  os  proxectos  de  traballo  que  incluíron  busca  de
información na biblioteca e  en Internet  e  elaboración  de documentación  propia,  tanto
sobre  temas  curriculares  como  transversais.  Velaí  algúns  deles:  Os  paxaros (ficha
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técnica), Educación ambiental,  Os bailes do século XX,  Cervantes e Don Quixote,  Frida
Khalo  e  Dalí  (representación  teatral),  Uganda (móbil  de  cores),  Os caracois (informe
científico que acadou o  2º  premio Luis  Freire dos Museos científicos da Coruña), As
abellas (mural), El siglo XX: Las sinsobrero (biografías), As palabras da historia (xogo de
definicións), A 2ª guerra mundial: La vida es bella (critica cinematográfica), As lendas de
Galicia  (ficha),  A  saúde  (mural),  Cidades  e  países  (mural),  Os  oficios  tradicionais
(mural) ...

Educación Secundaria:  Os proxectos relacionados coas materias, temas transversais,
celebracións, e o tema da biblioteca O Século XX: Chegamos as estrelas!  tamén foron
abundantes e variados. Velaí algúns exemplos:  Os estiramentos (catálogo),  Métodos de
mellora  na  EF  (presentación),  Deportes  alternativos (presentación), Carlos  Casares
(biografía/presentación), Adoptamos unha escritora (vídeo)....

>>> 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, no Primeiro ciclo, e en 5º a  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), fixéronse “contos
encadeados”,  escribíronse  cartas  e  contos,  seleccionáronse  e  ilustráronse  refráns;
creáronse e puxéronse en escena obras teatrais relacionadas co tema da biblioteca:  Frida
e Dalí.  Escribíronse palabras, frases, lemas e textos relacionados coas celebracións e
fixéronse  fichas  técnicas,  murais,  cadernos,  libros,  poemas,  etc.  No  resto  dos  ciclos
léronse os libros dos itinerarios lectores e fixéronse traballos de creación arredor deles 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  que  pasarán  a  formar  parte  da  sección  AS  NOSAS  CREACIÓNS  da
biblioteca;  participaron nas celebracións anuais  coa elaboración  de slogans e  carteis;
intercambiaron  correspondencia  dentro  do  proxecto  Arte  postal;   ilustraron  poemas;
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crearon  cuñas  publicitarias  e  outros  documentos  para  Radio  Miñoca;  fixeron
presentacións orais sobre temas diversos, etc.  

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. A relación de actividades non está completa
porque non todos os compañeiros comparten connosco o que fan dentro das súas aulas e
tampouco podemos  estar en todos os lugares á vez, pero  temos a certeza de que o
PROXECTO LECTOR se fai realidade cada día, en todos os recunchos do Centro, porque
son moitas as propostas de traballo e moitas e boas as respostas dos nosos alumnos. 

2. HORARIO DA EQUIPA DE BIBLIOTECA
Tal como facemos constar no formulario virtual que achemos, o horario lectivo da

equipa  de  biblioteca  que  consta  nos  horarios  xerais  do  centro  é  de  19  horas  e  15
minutos,  correspondendo 5 delas aos recreos, onde as labores que se realizan están
relacionadas exclusivamente coa atención aos usuarios. Iso quere dicir  que temos  14
horas  e  15  minutos para  realizar  o  resto  das  tarefas  de  xestión  e  dinamización,
claramente insuficientes, polo que queremos manifestar que sen a boa vontade de toda a
comunidade escolar, este proxecto non podería levarse a cabo. Para nós a equipa de
biblioteca vai  máis alá da que ten asignación horaria,  xa que hai moitos membros do
claustro que se implican nas iniciativas e asumen tarefas durante o curso ou colaboran
puntualmente, dedicando tempo persoal e sesións cos alumnos a preparar e desenvolver
as actividades, especialmente as de fomento da lectura e escritura científica e creativa. 

Consideramos,  pois,  que  son  parte  integrante  da  equipa  de  biblioteca:  O
profesorado de  linguas  e  a  coordinadora  da  Equipa de  Dinamización  Lingüística  que
colaboran  nas  actividades  de  lectura  e  escritura  creativa  e  no  programa  de
VOLUNTARIADO  NA  BE;  os  alumnos  de  EI  e  ESO  que  participan  nas  diversas
modalidades  de  voluntariado;  o  profesorado  de  PT  e  AL  que,  ademais  do  apoio
incondicional nos cursos pasados, asumiu a coordinación do proxecto ESCORNABOTS
que se desenvolveu no presente curso; o profesorado de Ciencias Socias / Xeografía e
Historia  que  presta  especial  atención  ao  proxecto  DENDE  AS  CAVERNAS  ÁS
ESTRELAS, asesorando e preparando documentación; o profesorado de Artes Plásticas e
Tecnoloxía, que deseña, constrúe, monta... o que sexa necesario para facer publicidade,
ambientar ou realizar as actividades; o profesorado de música que selecciona os arquivos
sonoros máis axeitados, ensaia cos alumnos e coordina os aspectos audiovisuais dos
actos, celebracións, actuacións, etc; a coordinadora de Actividades Extraescolares, coa
que  colaboramos  amañando  corredores  e  espazos  comúns  para  dar  publicidade  ás
celebracións,  montar  exposicións  de  traballos  e  fondos  bibliográficos  e  facer  as
ambientacións pertinentes; o grupo de TICS que resolve dúbidas sobre cuestións técnicas
e facilita a realización de actividades en soporte dixital; os membros do Club de Lectura,
que participan en todas as actividades de dinamización, dende o seu deseño á súa posta
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en práctica;  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; os titores e profesores que introducen nos seus currículos as diversas
propostas e animan aos alumnos a levalas a cabo; 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 nun personaxe do
século XX para acompañarnos nas representacións do Antroido e darlle vida a esta época
histórica. 

Así  pois,  temos  que  contabilizar  MOITAS  HORAS  DE  TRABALLO  NON
RECOÑECIDAS a moitos membros da comunidade escolar, xa que non constan como
tales nos seus horarios, pero sen as que este proxecto, que é unha parte importante do
proxecto do centro, non podería levarse a cabo.  

3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

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

de asignación horaria, xa que a maioría das tarefas deben realizarse dentro do espazo da
biblioteca. Como non dispuxemos de moito tempo de dedicación nin dunha sesión de
coordinación,  elaboramos a  principio  de  curso  unha  relación  de tarefas   e  cadaquén
asumiu  as  que  considerou  oportunas  e  dedicou  o  seu  tempo  a  realizalas,  tal  como
fixemos en cursos precedentes. 

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

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

3.1.1. Informatización dos fondos

Ao final do curso pasado contabamos con 7741 documentos catalogados e neste
chegamos aos 8.374, é dicir,  633 máis que o curso anterior, pero non son todos os que
mercamos  ao  longo  do  curso  nin  todos  os  que  tiñamos  sen  catalogar  de  cursos
precedentes, especialmente o material audiovisual e o das bibliotecas de aula. Seguimos
insistindo na necesidade  de facer expurgo nestas bibliotecas e de conservar só os fondos
axeitados para cada nivel  e algúns titores dedicaron tempo a esta tarefa,  polo que o
vindeiro curso trataremos de incorporalos á base de datos. 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

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

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

Nos recreos, especialmente nos de Primaria, houbo moita actividade na biblioteca
porque moitos cativos utilizaron o recuncho de lectura relaxada  para ler e viñeron escoller
libros e películas en préstamo. O recuncho virtual  estivo tamén moi solicitado, tanto polos
alumnos de Primaria como os de Secundaria, xa que non todos teñen acceso a Internet
nos  seus  fogares  e  aproveitaron  os  recreos  para  realizar  diferentes  tarefas.   Algúns
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grupos  cun  número  de  alumnos  reducido  tiveron  reservada  unha  sesión  de  traballo
semanal  durante  todo  o  curso  para  realizar  traballos  de  investigación  e  elaborar
documentos en soporte virtual.

3.1.3. Organización dos fondos

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

➢ No espazo de lectura relaxada,  que conta cunha alfombra, coxíns para poñer
enriba dela e sentarse e un espazo amplo, colocamos o material  de lectura de
Infantil e Primaria distribuído en tres seccións: azul para os máis pequenos, verde
para 1º ciclo de EP e vermella para o 2º e 3º ciclo. Nesta última sección os fondos
están  por  orde  alfabética,  mesturados  os  de  galego  e  castelán,  cousa  que
resultaba  pouco  operativa  nalgúns  momentos,  polo  que  decidimos  facer  máis
visible a súa organización: empezamos a colocar unha etiqueta coa inicial do 1º
apelido do autor no lombo do libro e a mesma inicial no estante no que debe ir
colocado, sendo esta etiqueta branca se a escrita está en castelán e azul se está
en galego. Na sección verde rematamos de reorganizar os fondos, corrixindo os
erros que había, e fixemos uns carteis coas correspondencias entre editoriais e as
flores  que  as  identifican  para  que  fose  máis  doada  a  súa  localización.  Tamén
renovamos as etiquetas dos estantes que estaban moi deterioradas. 

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

➢ 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.
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➢ 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 deste curso

3.1.4. Préstamo 

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

3.1.5. Selección e adquisición de fondos  

Como en anos anteriores,  coordinamos a selección e adquisición de fondos en
soporte físico a partir  de consultas ao profesorado dos distintos niveis e materias, de
elaboración  de  listados  e  de  realización  de  xestións  coas  empresas  distribuidoras  e
editoriais.  Tamén recibimos os comerciais que viñeron ao Centro, estudamos as ofertas
que nos chegaron ao correo electrónico, pasamos a información aos posibles interesados
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e fixemos os pedidos que se consideraron oportunos, tendo en conta que temos alumnos
dende  os  tres  anos  ata  os  dezaseis  -varios  con  necesidades  educativas  especiais  e
outros  con  medios  económicos  insuficientes-,  e  que  precisamos material  de  temática
variada,  tanto  de  ficción  como  de  consulta,  en  diferentes  soportes.  Adquirimos
principalmente contos, libros de lectura e consulta, bandas deseñadas e películas, algúns
deles relacionados co Século XX, coas celebracións anuais e con actividades específicas
que se realizan dentro das aulas. Este ano prestamos especial atención à adquisición de
material  audiovisual, especialmente cine para o público adolescente, xa que contamos
coa colaboración dun novo membro do claustro que coñece ben este eido.

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 foi preciso adquirir un novo ordenador de xestión, xa que un dos
que tiñamos  para realizar estas tarefas non tiña capacidade para cambiar o sistema
operativo que xa estaba obsoleto. Así pois, seguimos a contar con dous postos de xestión
e oito para os usuarios. Seguimos a facer as tarefas de control e mantemento necesarias
e imos renovando aqueles accesorios que máis se deterioran, como os cascos, para que
todos os postos estean sempre ao servizo dos usuarios nas mellores condicións posibles.
Os dous lectores electrónicos que mercamos hai dous cursos xa non están operativos
porque non funcionan, polo que procedemos a dalos de baixa.

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, das que damos conta noutro
apartado desta memoria; preparamos as MOCHILAS VIAXEIRAS para que as familias
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dos alumnos de Infantil e 1º ciclo e 5º  de Primaria compartiran algunhas lecturas cos
seus fillo; mantivemos expostas as novas adquisicións na SECCIÓN DE NOVIDADES e
enviamos  información vía e-mail  ao claustro sobre as novas adquisicións.

3.1.8. Comunicación das actividades á comunidade escolar

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

Tamén temos un espazo de biblioteca na web  cunha sección de  NOVAS, todas
elas promocionadas á primeira páxina, para ir  dando conta de parte do noso traballo,
aínda  que  no  presente  curso  non  fomos  capaces  de  actualizalo.  Si  puidemos seguir
actualizando os diferentes espazos da AULA VIRTUAL, especialmente o dedicado aos
ESCORNABOTS, xa que desenvolvemos o proxecto nos dous primeiros trimestres do
curso, e ademais crear outros, como o  DIA DA PAZ  e  DIA CONTRA A VIOLENCIA DE
XÉNERO,  onde  proporcionamos  documentos  e  enlaces  relacionados  con  estas
celebracións e facemos as propostas de traballo relacionadas coa promoción da lecto-
escritura. 

Somos conscientes de que no momento actual  as TICs son o xeito máis rápido e
eficaz para comunicarnos e poñer a disposición de todos os milleiros de recursos que nos
ofrece Internet, polo que estamos a facer esforzos para incorporalas ao noso proxecto.
Tamén sabemos que hai moitos máis medios, como os blogs e as redes sociais, e nalgún
momento  da  nosa  andaina  intentamos facer  uso  deles,  pero  non  logramos mantelos
actualizados. Cremos, sen embargo, que os espazos oficiais do centro son adecuados e
ofrecen moitas posibilidades para establecer comunicacións duradeiras coa comunidade
escolar e pretendemos seguir utilizándoos e actualizándoos no vindeiro curso. 
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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,
como  o  deste  curso  sobre  o  préstamo  a  través  de  Meiga,  estamos  pendentes  dos
usuarios  que  acoden  á  biblioteca  para  ensinarlles  o  que  precisen,  e  deseñamos
actividades puntuais para algún grupo. No presente curso os  escornabots bibliotecarios
axudaron a algúns alumnos de EI a comprender como localizar e volver ao seu sitio os
libros de lectura que lles corresponden pola súa idade. Os alumnos de EP, pola súa parte,
puideron acceder ao BUSCALIBROS, un xogo de formación de usuarios  para aprender a
buscar libros na nosa biblioteca. 

3.1.10. Colaboradores

Como en cursos anteriores, contamos cun grupo de alumnos de 6º de EP que nos
axudaron nas tarefas de xestión durante os recreos desta etapa educativa. Pero este ano
o  número  de  alumnos  que  realizaron  voluntariado  na  biblioteca  escolar  aumentou
considerablemente,  xa  que un bo número de alumnos de 5º  de EP e de 1º  de ESO
ofreceron o seu tempo para ler  cos máis pequenos.  Isto  impulsounos a participar  no
proxecto BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS e, polo tanto, a xestionar e coordinar
as accións, xunto coa coordinadora do EDLG e mestra de inglés, que  se encargou de
facer realidade as actividades nas aulas. En agradecemento estamos a preparar unhas
actividades de despedida que terán lugar nos derradeiros días do curso. 

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 catro  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  que vimos desenvolvendo dende hai cinco anos co título
xenérico DENDE ÁS CAVERNAS ÁS ESTRELAS, estivo dedicada este curso (7º ano do
proxecto) ao SÉCULO XX e levou por título CHEGAMOS ÁS ESTRELAS! Pretendemos
con esta  proposta  que os  alumnos coñezan esta  etapa histórica,  achegándose a  ela
dende perspectivas diversas e con graos de dificultades adaptados ás  súas capacidades
e necesidades,  que  busquen información en distintas  fontes  e  elaboren documentos
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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 a etapa histórica obxecto de estudo cobre vida no
ANTROIDO TEMÁTICO. 

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

3.2.1.  O século XX: Chegamos ás estrelas!

Toda a comunidade escolar participou, dun xeito ou doutro, no desenvolvemento do
proxecto de traballo arredor do Século XX, dentro e fóra das aulas, no horario escolar e
noutros momentos. As liñas de actuación nas que repousou este ano o proxecto foron
máis  reducidas  que  en  cursos  anteriores,  xa  que,  por  segundo  ano  consecutivo  non
puidemos poñer en marcha a PREGUNTA DA SEMANA. Tampouco puidemos elaborar
unidades didácticas  específicas  nin  facer  unha busca de información exhaustiva  para
poñela a disposición de todos, polo que apelamos á vontade da comunidade escolar para
facer este traballo cos seus grupos respectivos, dentro das aulas, na biblioteca e coas
familias, que, afortunadamente, colaboraron aportando material e ideas. Co fin de montar
unha exposición,  propuxemos unha actividade de busca de información e elaboración
dunha   ficha  (imaxe  e  pequeno comentario)  sobre  persoeiros  ou  acontecementos do
século XX que foi secundada por varios grupos; co material obtido elaboramos un libro
que pasará a formar parte da sección AS NOSAS CREACIÓNS da biblioteca. 

✔ A  Liña do Tempo (1º  trimestre):    seguimos construíndo a  liña  do tempo nas
escaleiras  que  soben  do  patio  para  que  todos  os  grupos  puideran  facer  un
percorrido por todas as etapas históricas (Prehistoria, Grecia e Roma, Idade Media,
Idade  Moderna,  Idade  contemporánea),  reparando   e  renovando  o  que  estaba
deteriorado.

✔ A  ambientación (1º  e  2º  trimestres):   Montamos unha exposición  con todo o
material bibliográfico do que dispoñemos sobre o SÉCULO XX,  e as imaxes de
personaxes e feitos históricos relevantes, e  fabricamos vestidos e accesorios  para
o antroido temático. Non fomos quen, sen embargo, de construír un elemento de
época relevante para presidir o desfile e as representacións, como fixemos en anos
anteriores coa cova prehistórica, o templo grego, o castelo medieval, as carabelas
de Colón ou a árbore da liberdade,  polo que hai  un espazo baleiro  na galería
histórica que dá acceso á nosa biblioteca.

✔ A documentación (1º trimestre): Mantivemos conversas informais cos membros da
comunidade escolar  sobre  esta etapa histórica e  os aspectos que se poderían
traballar; proporcionamos información sobre enlaces web relacionados co tema e
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seleccionamos, adquirimos e puxemos a disposición de todos o material en soporte
físico necesario para realizar actividades diversas nas aulas.

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

✔ O Antroido (2º trimestre): Despois de documentarnos e traballar nas aulas sobre
os aspectos escollidos desta etapa histórica, deseñamos e fabricamos disfraces e
accesorios e, o 23 de febreiro, seguindo o  programa no que se delimitaron con
precisión tempos,  lugares e actividades,  recreamos o Século XX cun  desfile e
diferentes representacións. 

EI O espazo

EP, 1º Frida e Dalí

EP, 2º Bailamos rock and roll e twist

EP, 3º e 4º O cine: das orixes ás grandes producións (premios OSCARIÑO)

EP, 5º e 6º A robótica

ESO, 1º A música do século XX: rockers et punkies

ESO, 2ºA e B Os musicais no cine: Grease

ESO, 3º A A música do século XX: estilos musicais

ESO, 3º B As producións cinematográficas Disney

ESO, 4º A As series de televisión

Para a preparación deste Antroido temático, cada grupo co seu titor, fixo un traballo
de  investigación  e  preparación,  que  se  combinou,  nalgúns  casos,   con  actividades
noutras materias arredor de aspectos diversos desta etapa histórica, así como con algún
dos libros propostos nos itinerarios lectores da ESO.

24



25



3.2.2. As celebracións e as exposicións bibliográficas. 

A biblioteca estivo presente en todas as celebracións colaborando estreitamente
cos   demais  grupos  de  traballo,  seleccionando  fondos  e  documentación,  elaborando
documentos  informativos  e  material,  montando  exposicións  bibliográficas  a  carón  das
producións dos alumnos, facendo publicidade, ambientando,  recollendo imaxes gráficas e
de vídeo para as memorias e apoiando as actividades. Non propuxemos, sen embargo,
proxectos colectivos para todas as celebracións, como en anos anteriores, porque son
tantas as actividades que se fan ao longo do ano dentro e fóra das aulas, que ás veces
sentimos que falta tempo e tamén gañas. Si proporcionamos material de apoio a través
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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. Velaí algúns dos traballos
desenvolvidos.

>>> O SAMAÍN: Achegámonos ao outono e ás lecturas das tebras.

Durante todo o primeiro trimestre o outono e as súas celebracións son tema de estudo
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, así como as exposicións dos refráns
que  se  seleccionaron  a  proposta  do  EDLG.  O  CLUB  DE  LECTURA SALICORNIA
aproveitou esta ocasión para ler As  fronteiras do medo de Agustín Fernández Paz e para
escribir un libriño para a sección AS NOSAS CREACIÓNS da biblioteca co título Os meus
contos  de medo,  que redactamos a  partir  duns dados con propostas  de personaxes,
lugares e accións. 

>>> O DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO (25 de novembro): Tecemos
fíos de igualdade.

Montamos unha exposición con material bibliográfico relacionado co tema no vestíbulo da
ESO e varias exposicións nos vestíbulos e corredores con carteis e logos confeccionados
polos alumnos nas aulas, ademais de dúas bufandas de la tecidas por alumnos e alumnas
de todos os grupos. Tamén dedicamos un minuto de silencio polas vítimas deste tipo de
violencia e, seguindo o exemplo dos alumnos de 2º de EP, realizamos esta mesma acción
cada vez que se produciu un acto violento contra as mulleres. Fomos poñendo un lazo
morado nos calendarios que habilitamos para lembrar a cada unha delas. Foi un tema
traballado ao longo do curso en diferentes grupos e materias, nalgúns casos escribindo
chíos contra o maltrato, elaborando informes sobre as dificultades das mulleres en moitas
partes do mundo ou elaborando logos, carteis ou murais. 
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>>> O NADAL: Encontrámonos co Apalpador e cos Reis Magos, lemos e escribimos
sobre o Nadal e falamos da importancia dos libros.

Como ven sendo habitual dende hai uns cursos,  os contos do Apalpador saen da
biblioteca  e  percorren  as  aulas  de  Infantil  e  Primaria  para  preparar  a  visita  deste
personaxe que, xunto cos Reis Magos,  recolle as cartas que lle escriben os alumnos.
Como non tivemos tempo de crear unha etiqueta para recordar o importante que é recibir
un  libro  como agasallo  en  Nadal,  pedímoslles  aos  titores  que  fixeran  unha  pequena
campaña nas súas aulas para fomentar esta práctica. Tamén expuxemos na biblioteca
algúns fondos relacionados coa celebración  para que os usuarios puidesen acceder a
eles máis doadamente.
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>>> O DÍA DA PAZ (30 de xaneiro): Lembramos os refuxiados.

Os alumnos traballaron o tema da paz nas aulas cos seus titores ou con profesores
dalgunha materia e realizaron diferentes documentos para as exposicións dos corredores
(pancartas, murais, ilustracións...). Propuxemos lembrar os refuxiados coa selección de
novas relacionadas coa súa situación e montamos unha exposición a carón dunha pomba
da paz realizada con bandeiras que prepararon todos os alumnos de EI e EP. Tamén
expuxemos algúns fondos bibliográficos en relación  co tema. 
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>>> O ANTROIDO: Vivimos no século XX.

Como  dixemos  máis  arriba,  o  Antroido  é  unha  parte  moi  importante  da  nosa
campaña  de  fomento  da  lectura  e  a  escritura,  xa  que  todos  os  grupos  investigan
diferentes aspectos do tema proposto e crean materiais diversos para que esta etapa
histórica estea presente durante todo o curso, pero especialmente no día en que nos
disfrazamos e invitamos ás familias a compartir o froito do noso traballo. A preparación do
desfile foi coordinada pola Biblioteca, o Club de Lectura e a Dirección e nel participou toda
a comunidade escolar,  elaborando disfraces,  ambientación e representacións que dan
vida  a  esta  etapa  histórica.  No  vestíbulo  de  Secundaria  colocamos  todo  o  material
bibliográfico  relacionado  co  Século  XX co  fin  de  dalo  a  coñecer  e  de  facilitar  a  súa
utilización e expuxemos, posteriormente os traballos realizados en diversas actividades de
aula,  así  como  a  nosa  proposta  de  traballo,  que  consistía  en  facer  unha  ficha  cun
pequeno texto sobre unha persoa, un feito ou unha manifestación artística e cultural da
época.  Tamén puxemos imaxes relevantes desta época para que a comunidade escolar
se familiarizase con todos eles e puidese escoller un tema de investigación con máis
facilidade. 

>>> O DÍA DA MULLER TRABALLADORA (8 DE MARZO)
Escollemos  material  bibliográfico  relacionado  co  tema   para  facer  unha  pequena
exposición na biblioteca e propuxemos que se traballara nas aulas arredor deste tema.
Estes  foron  algúns  dos  proxectos  levados  a  cabo:  As  mulleres  na  historia,  Las
sinsombrero (mulleres que loitaron polas liberdades), O teito de cristal (as dificultades das
mulleres no mundo para acadar os seus obxectivos),  Adopta unha escritora (selección
dunha escritora e preparación de documentación sobre a súa vida e obra), Mulleres que
son noticia (selección de novas protagonizadas por mulleres)...
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>>> O DÍA DO LIBRO (23 de abril): Facemos crítica literaria.

Para celebrar o Día do colocamos un atril e libros, ademais das figuras de don Quixote e
Sancho,  no recuncho de lectura, para que acompañasen as lecturas colectivas que se
fixeron neste espazo. No vestíbulo de Primaria,  baixo o lema Ler é aprender   colocamos
unha mostra dos libros que os alumnos escolleron para participar na nosa proposta de
traballo: Facemos crítica literaria. Durante as semanas previas á celebración os alumnos
de 5º de EP que fixeran a actividade na aula, pasaron polas outras aulas desta etapa e de
EI para propoñerlles unha tarefa: escoller un libro e cubrir unha ficha con algúns datos e a
súa opinión persoal. No Día do Libro estas fichas estiveron a carón dos libros comentados
para que toda a comunidade escolar puidese achegarse aos fondos e ás críticas. 

>>> O DÍA DAS LETRAS GALEGAS (17 de maio): VIDA E OBRA DE CARLOS
CASARES  E  PARTICIPACIÓN  NO  CONCURSO  DE  RELATO  E  DEBUXO  DO
CONCELLO.

Os alumnos que participaron no voluntariado de lectura, coa axuda da EDNL, prepararon
unha presentación da vida e obra de Carlos Casares, o autor homenaxeado este ano, e
pasaron  polas  aulas  de  EI  e  EP  para  compartila  cos  compañeiros,  que  seguiron
traballando arredor do autor cos seus titores. Tamén se puxo en marcha o Palco Aberto
para  que  as  letras  galegas  fosen  protagonistas  durante  os  recreos  de  Primaria.
Aproveitamos tamén para celebrar os maios e cantar o himno galego. Ademais, como en
anos  anteriores,  os  alumnos  participaron  no  concurso  de  narración  e  ilustración
convocado polo Concello  e realizaron as tarefas lecto-escritoras que lles propuxeron os
profesores nas diferentes materias. 

31

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/node/1072


3.2.3. As mochilas viaxeiras

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

3.2.4. O Club de Lectura Salicornia

O  Club  de  Lectura  Salicornia  estivo  formado  ao  principio  por  30  alumnos  de
Secundaria e 2 profesoras (Chus Azcárraga que é a coordinadora do Club e Carmen
Presedo,  que  coordina  a  Biblioteca),  reducíndose  o  número  de  membros  con
posterioridade, xa que algúns alumnos decidiron non continuar.  Participamos en diversas
actividades  das  que  daremos  conta  polo  miúdo  na  memoria  do  Club,  pero  que
enunciamos a continuación: 

--- LEMOS obras literarias e fixemos actividades relacionadas con elas: As fronteiras do
medo de Agustín Fenández Paz,  A neta do señor Linh de Philippe Claudel,  Zara e o
libreiro de Bagdad de Fernando Marías

--- Preparamos o espectáculo de CONTACONTOS para os alumnos de Infantil do centro,
dedicando varios recreos aos ensaios e outros a contar os contos no salón de actos no
centro.

---Fixemos  unha  CATA DE  LIBROS  de  temáticas  relacionadas  cos  lugares  nos  que
lemos: na librería MOITO CONTO,  fragmentos de libros que falan de libros; na PRAZA
DO HUMOR,  textos relacionados con este tema e no RESTAURANTE DO RECTORADO,
durante a comida, historias con sabores e olores. 

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

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

3.2.6. O proxecto ESCORNABOTS: a programación, unha nova linguaxe.

Durante  este  curso  desenvolvemos  o  proxecto  Escornabots  logrando  que  a
totalidade dos alumnos de EI e EP tiveran acceso a esta ferramenta e que a utilizaran en
actividades moi variadas, incluída a formación de usuarios na biblioteca.  Solicitamos xa a
continuidade  para  o  vindeiro  curso  e  foinos  concedida,  polo  que  esperamos  seguir
traballando en prol de inclusión da linguaxe de programación e da robótica no proceso de
ensino-aprendizaxe. 
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3.2.7. O proxecto BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS

No presente curso adherímonos a este proxecto co fin de dar a coñecer o voluntario entre
o noso alumnado. Os alumnos de 6º xa viñan participando nas tarefas de xestión da
biblioteca desde hai tempo, pero conseguimos que tamén se incorporaran os alumnos de
5º e os de 1º de ESO, facendo labores de fomento da lectura xunto aos máis pequenos. 

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

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

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

corrixindo  os  aspectos  máis  deficitarios,   como  o  control  de  fondos,  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. Nos vindeiros días
elaboraremos  a  LIÑAS  PRIORITARIAS  DE  ACTUACIÓN,  que  acompañarán  a  nosa
solicitude de continuación no PLAMBE. 

       Asdo. A Coordinadora                                                 A Directora
                Mª del Carmen Presedo Díaz                              María Asunción Méndez López
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BIBLIOTECA 2016- 2017
O  LUNS,  10  DE  OUTUBRO A  BIBLIOTECA  ABRE  AS  SÚAS  PORTAS  E  PON  Á
DISPOSICIÓN DA COMUNIDADE ESCOLAR MATERIAL DE LECTURA E CONSULTA E OITO
POSTOS  INFORMÁTICOS  PARA  REALIZAR  AS  TAREFAS  QUE  SE  CONSIDERE
OPORTUNAS. OS CARNÉS DE USUARIO SON ESTE ANO DE COR AMARELO OURO, POLO
QUE HAI QUE RETIRAR OS DE COR LARANXA DO CURSO PASADO. 
DO LUNS 3 AO VENRES 7 DE OUTUBRO,  OS TITORES ENTREGARÁN OS CARNÉS DE
USUARIO AOS ALUMNOS E COMENTARÁN CON AS NORMAS DE FUNCIONAMENTO E
ALGÚNS DOS ASPECTOS SEGUINTES QUE POIDAN SER DO SEU INTERESE.

CARNÉS DE USUARIO  E PRÉSTAMO

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

Hai  que  achegarse  SEMPRE ao  espazo  de  xestión para  facer  o  rexistro  informático do
préstamo ou a devolución .

Préstanse como  máximo 3 libros por lector durante 15 días,  AGÁS os  libros de lectura
obrigatoria da ESO, que só se prestan unha semana, renovable se non hai lista de espera. 

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

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

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

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

AZUL
ata 6 anos

VERDE
7-9 anos

VERMELLO
9-11 anos

AMARELO
12-14 anos

LARANXA
+15 ANOS
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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA

A biblioteca é un espazo compartido no que lemos, traballamos, consultamos... 

Debemos comportarnos correctamente, non falar nin facer ruído, non comer, non correr.... 

Temos que coidar o material que utilizamos e colocalo no seu sitio cando non o precisemos. 
As etiquetas de cores que teñen pegadas no lombo os libros axúdannos a colocalos. Os libros con
etiquetas azuis e verdes teñen ademais unha etiqueta cunha froita ou flor que coincide coa que ten
pegada  o  estante  que  lle  corresponde.  O  material  coa  etiqueta  vermella colócase  por  orde
alfabética segundo o primeiro apelido do autor.  Nestes andeis mestúranse os libros en galego e
castelán. Na sección de lectura da ESO (etiquetas amarela e laranxa) hai estantes específicos para
a lectura en galego e castelán, así como outros para a poesía e teatro nestas dous linguas. Nas
zonas de consulta  o material leva etiqueta branca cun número do 0 ao 9 que corresponde á materia
ou tema que trata. Se os números son pequenos, o material debe colocarse na zona de consulta de
EI/EP (arredor dos ordenadores); se os números son máis grandes, o material corresponde á zona
de consulta da ESO. 

Os ordenadores poden utilizarse nos recreos para facer consultas, pero debemos presentar a
autorización  asinada  por  algún  profesor,  segundo  o  modelo  que  se  adxunta.  Temos  que
responsabilizarnos de utilizar correctamente os aparellos e as buscas e traballos que facemos
con eles. Ao rematar, hai que apagalos. Se se observa algún problema, hai que comunicalo ao
profesor  de  garda  para  que  o  anote  no  libro  de  incidencias  informáticas  que  se  atopa  na
Secretaria. 

HORARIO DE ATENCIÓN Á BIBLIOTECA

Todos os recreos de Primaria atendidos por ...
Isabel Espiñeira, Mª Jesús Cabana (Lucía Vázquez) e Marta Suárez (Raquel Souto) e un
grupo de alumnos colaboradores de 6º

Todos os recreos de Secundaria atendidos por ...
Carmen  Canosa  (luns),  Ana  Andrés  (Martes),  Begoña  (Mércores  e  Xoves)  e   Carmen
Canosa (venres)

Tamén haberá profesorado con atención a biblioteca noutros momentos:
EP: Mª Carmen Couceiro e as mestras que atenden a biblioteca nos recreos.
ESO: Chus Azcárraga, Carmen Cancelo, Raquel Mañana, Begoña Martín, Carmen Presedo e
José Rodal.

Carmen Presedo, coordinadora deste grupo de traballo, estará na biblioteca o mércores
de 9.55 a 12.00 e o venres de 9.00 a 11.15, e no colexio, á vosa disposición sempre
que o precisedes. 

ESPERÁMOSVOS!
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GARDAS BIBLIOTECA 2016/2017
EDUCACIÓN PRIMARIA

1º TRIMESTRE
Lucía (16) Raquel (16) Isabel (16)

Outubro Martes e venres (6) Mércores e luns (5) Xoves (3)
Novembro Martes e venres (8) Mércores (5) Xoves e luns (8)
Decembro Martes (2) Mércores e venres (6) Xoves e luns (5)

2º TRIMESTRE
Lucía (19) Marta (18) Isabel (19)

Xaneiro Martes  (4) Mércores e venres (6) Xoves e luns(7)
Febreiro Martes e venres (6) Mércores (4) Xoves e luns (7)
Marzo Martes e venres (9) Mércores e luns (8) Xoves  (5)

3º TRIMESTRE
Lucía (17) Marta (17) Isabel (17)

Abril Martes e venres (6) Mércores  (3) Xoves e luns (5)
Maio Martes  (4) Mércores e venres(8) Xoves e luns (8)
Xuño Martes e venres (7) Mércores e luns (6) Xoves  (4)
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HORA DE LER
UNHA ACTIVIDADE COLECTIVA DO CPI CASTRO

BAXOI PARA O FOMENTO DE LECTURA

    LEMOS   UNHA  VEZ  Á  SEMANA  DURANTE  TODA  A
SESIÓN,  ALTERNANDO  DÍAS  E  SESIÓNS  SEGUNDO  O
CALENDARIO  ADXUNTO (1ª  semana:  luns,  1ª  sesión;  2ª
semana: luns,  2ª sesión.… ata venres, 6ª sesión a finais de curso )

    CONSULTAMOS  O  CALENDARIO  DE  LECTURA PARA
SABER  EN  TODO  MOMENTO  CANDO  PRECISAMOS  O
MATERIAL. Temos que telo connosco obrigatoriamente cando
sexa  Hora de Ler. 

    TRAEMOS  NOS  DÍAS  INDICADOS  O  QUE  DESEXAMOS
LER,, da casa ou da biblioteca do colexio, que fai o préstamo
nos recreos. O material da biblioteca préstase durante 15 días,
pero pode renovarse se non hai lista de espera. 

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

    MANTEMOS  ORDE  E  SILENCIO  para  crear  un  clima
adecuado para a lectura persoal e pracenteira. 
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HORA DE LER
HOXE LEMOS NO DÍA E NA SESIÓN QUE SE INDICAN

OUTUBRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2
3 4 5 6 7 8 9 -----------------------------------------------------

10 11 12 13 14 15 16 LUNS, 1ª sesión
17 18 19 20 21 22 23 LUNS, 2ª sesión
24 25 26 27 28 29 30 LUNS, 3ª sesión
31

NOVEMBRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4 5 6 MÉRCORES, 1ª sesión
7 8 9 10 11 12 13 LUNS, 4ª sesión

14 15 16 17 18 19 20 LUNS, 5ª sesión
21 22 23 24 25 26 27 LUNS, 6ª sesión (tarde)
28 29 30 LUNS, 7ª sesión (tarde)

DECEMBRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 MÉRCORES, 2ª sesión

12 13 14 15 16 17 18 MÉRCORES, 3ª sesión
19 20 21 22 23 24 25 MÉRCORES, 4ª sesión
26 27 28 29 30 31 -----------------------------------------------------

CALENDARIO: 
En amarelo, os días de lectura.

TÁBOA DA DEREITA: 
En amarelo, as sesións nas que temos que ler. 
En cores, os días nos que lemos: a progresión 
pode verse alterada polos días festivos! 
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HORA DE LER
HOXE LEMOS NO DÍA E NA SESIÓN QUE SE INDICAN

XANEIRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1
2 3 4 5 6 7 8 -----------------------------------------------------
9 10 11 12 13 14 15 MÉRCORES, 5ª sesión

16 17 18 19 20 21 22 MÉRCORES, 6ª sesión
23 24 25 26 27 28 29 MÉRCORES, 7ª sesión
30 31 MARTES, 1ª sesión

FEBREIRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 MARTES, 2ª sesión

13 14 15 16 17 18 19 MARTES, 3ª sesión
20 21 22 23 24 25 26 MARTES, 4ª sesión
27 28

MARZO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4 5 XOVES, 1ª sesión
6 7 8 9 10 11 12 MARTES, 5ª sesión

13 14 15 16 17 18 19 MARTES, 6ª sesión
20 21 22 23 24 25 26 XOVES, 2ª sesión
27 28 29 30 31 XOVES, 3ª sesión

CALENDARIO: 
En amarelo, os días de lectura.

TÁBOA DA DEREITA: 
En amarelo, as sesións nas que temos que ler. 
En  cores,  os  días  nos  que  lemos:  a  progresión
pode verse alterada polos días festivos! 
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HORA DE LER
HOXE LEMOS NO DÍA E NA SESIÓN QUE SE INDICAN

ABRIL
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2
3 4 5 6 7 8 9 XOVES, 4ª sesión

10 11 12 13 14 15 16 ------------------------------------------------------
17 18 19 20 21 22 23 XOVES, 5ª sesión
24 25 26 27 28 29 30 XOVES, 6ª sesión

MAIO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7 VENRES, 1ª sesión
8 9 10 11 12 13 14 VENRES, 2ª sesión

15 16 17 18 19 20 21 VENRES, 3ª sesión
22 23 24 25 26 27 28 VENRES, 4ª sesión
29 30 31

XUÑO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4 VENRES, 5ª sesión
5 6 7 8 9 10 11 VENRES, 6ª sesión

12 13 14 15 16 17 18 -----------------------------------------------------
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

CALENDARIO: 
En amarelo, os días de lectura.

TÁBOA DA DEREITA: 
En amarelo, as sesións nas que temos que ler. 
En  cores,  os  días  nos  que  lemos:  a  progresión
pode verse alterada polos días festivos! 
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INTRUCIÓNS PARA O PRÉSTAMO A TRAVÉS DO
PROGRMA MEIGA

----------------------------------------------------------------
1. Encendemos o ordenador de xestión nº 1 (o da esquerda)
2. Prememos na sesión PRÉSTAMO. e escribimos, en maiúsculas, 

o contrasinal PRES
3. No escritorio, prememos en PROXECTO MEIGA  

escribimos o nome de usuario en minúsculas e 
o contrasinal en maiúsculas:
                    Usuario: pres 
                   Contrasinal: PRES

4. Entramos no programa e na parte superior esquerda da 
pantalla prememos na icona que ten un libro e unha man.

5. Este é o cadro de diálogo que imos empregar: 
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5.1. EMPRÉSTITO:
• No cadro de diálogo, á esquerda,  prememos en empréstito. 
• En datos de lector, escribimos o número de lector (hai unha 

lista a carón do ordenador) e prememos na tecla 
do ordenador

• En datos libro, escribimos o número de rexistro que está na 1ª 
primeira páxina do libro e prememos na tecla 

• Paso final imprescindible, prememos en  ACEPTAR para 
rexistrar o préstamo (en datas aparece o nº de rexitstro do 
libro, a data de préstamo e a de devolución). Xa está feito!
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• 5.2. DEVOLUCIÓN
• No cadro de diálogo, á esquerda,  prememos en devolución. 

Escribimos  o número de lector ou o número de rexistro do
libro e prememos na tecla do ordenador 

• No cadro de diálogo, no apartado de datas facemos clic no 
libro que queremos devolver, que queda sombreado en 
negro,  e prememos en ACEPTAR. 

DURACIÓN DO PRÉSTAMO

LIBROS DE LECTURA OBRIGATORIA: unha semana
O RESTO DO MATERIAL: quince días
MATERIAL PARA AS BIBLIOTECAS DE AULA: O tempo que se 
precise

-O préstamo pode renovarse se non hai lista de espera-
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30 DE XANEIRO
DÍA DA PAZ 2017

Este  ano  queremos  lembrar  especialmente  a  xente
que fuxe da guerra, que se ve obrigada a deixar os
seus fogares  para buscar  refuxio  noutras  terras,  a
carón  doutra  xente  que  non  sempre  os  recibe  cos
brazos  abertos.  A  chamada  crise  dos  refuxiados
tinguiu de gris e negro a nosa vida e non debemos
esquecer que os seus problemas son tamén os nosos,
por iso elaboramos esta pomba da paz coas cores dos
países  do  mundo  e  este  collage  coas  novas  e  as
imaxes  relacionadas  cos  refuxiados  dos  últimos
tempos.
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DENDE AS CAVERNAS ÁS ESTRELAS1

O SÉCULO XX
No curso 2010-2011

comezou a nosa
andaina pola

historia e  sete anos
despois as estrelas

están ao alcance da
man. O Século XX é o

noso tema de traballo
e invitámosvos a

escoller un

acontecemento,
persoeiro, logro, invento,

manifestación artística  ... 
e facer unha ficha  en  A4 

con título,  imaxe  e  pequena  descrición-
Montaremos unha exposción con todos os
traballas  a partir da última semana de

febreiro, coincidindo coa celebración  do 
ANTROIDO TEMÁTICO.

No vestíbulo de Secundaria están expostos os
fondos da biblioteca relacionados co este

século. Se precisades algún para traballar na
clase, non dubidedes en utilizalos. 

1 Na evista EDUGA no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/eduga/237/experiencias/desde-cavernas-estrelas
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Albert Einstein 

Albert Einstein  (Aemania, 1879- EE.UUJ.,
1955) é un dos grandes científicos do século
XX, coñecido especialmente pola teoría da
relalividade que reformula por completo o

concepto de gravidade e da paso a  ao estudo
do universo  con modelos matemáticos. A súa
fórmula máis coñecida E = mc2 e expresa a

equivalencia entre masa e  enerxía. 
En 1921 obtivo o Premio Nobel de Física .
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O rock and roll

O rock and roll é un estilo musical
que se popularizou en EE.UU. a

partir de 1950. Procede da mestura
doutros estilos afroamericanos  e
supón unha revolución polo rápido
espallamento entre a xuventude e a
súa influencia na música, no cine e

na sociedade.
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A CAÍDA DO MURO DE BERLÍN

En 1989 o muro que levaba 28 anos

dividindo  a cidade de Berlín foi

derribado, permitindo a libre

circulación de persoas  e  un cambio

socio-político  de gran trascendencia

mundial.
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Desde as cavernas ás estrelas 

O Século XX
FRIDA 
KAHLO

 
&

SALVADOR 
DALÍ

CPI Castro Baxoi
2016-2017 / 1º de EP
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PRESENTADOR:
Bos días a todos e todas. Un ano máis, o alumnado de 1º de Educación Primaria quere
colaborar co proxecto da biblioteca do noso Centro.Este ano está adicado ao século
20. Nesta época houbo grandes pintores e pintoras, pero nós queremos presentarvos a
2 artistas que chamaron moito a atención: Frida Kahlo e Salvador Dalí.

PRESENTADORA:
Como podedes comprobar, as nenas vimos vestidas coma Frida e os nenos coma Dalí.
Se queredes saber un pouquiño da súa vida, non perdades detalle do que nos van
contar os nosos compañeiros e compañeiras. Un montón de historias curiosas nos
esperan!

FRIDA1:
Ola,son Frida Khalo e nacín o 6 de xullo de 1907 , na casa azul de Coyoacán, un
pequeno pobo cerca da Cidade de México.

DALÍ1:
Ola, eu son Salvador Dalí.  Nacín en Figueres, un pobo de Cataluña, o 11 de maio de
1904.Encantado de coñecela,señora Frida!

FRIDA1: Encantada de coñecelo,señor Dalí.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRESENTADOR:
Os pais de Dalí chamábanse Salvador e Felipa. Tiña unha irmá pequena, Anna María.

PRESENTADORA:
A familia de Frida era máis numerosa. Os seus pais, Guillermo e Matilda, tiveron 4
fillas.  A ver se nos contan algo máis sobre a súas familias e a súa infancia.

DALÍ 2:
A miña  familia  estaba  sempre  moi  pendente  de  min.  Eu  era  un  neno  mimado e
consentido.
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DALÍ 3:
Facía moitas travesuras,coma tirarlle do pelo á miña irmá Anna
María, chorar ata conseguir o que quería…

FRIDA 2:
Menudo elemento!!!!A miña familia tamén estaba pendente de min, pero por outros
motivos.Cando tiña 6 anos tiven unha enfermidade que se chama a polio.

FRIDA 3:
Aínda que estiven moi maliña, esforceime moito para volver a camiñar. Cando me
recuperei  convertinme nunha deportista:  xogaba ao fútbol  e practicaba a loita e a
natación.E fixen todo iso estando coxa!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRESENTADOR:
O pai de Dalí era notario e quería que o seu fillo seguise os seus estudos.O pai de
Frida era fotógrafo e gustáballe tamén moito a pintura. Foi el quen ensinou a pintar a
Frida.

PRESENTADORA:
Pero  non  sei  eu  que  tal  estudantes  serían  estes  dous  pintores.Tampouco  sei  que
desexaban ser de pequenos. Que tal se lles preguntamos a eles?

FRIDA 4:
Aos 15 anos empecei a ir a clases de debuxo. Aínda que me gustaba moito pintar…eu
quería ser médico!!!!

FRIDA 5:
Eu era moi boa estudante, e eso que na miña época había poucas mulleres que fosen á
escola.

DALÍ 4:
Eu sempre tiven claro que quería ser un xenio. Pasaba horas debuxando ao voltar de
clase.

DALÍ 5:
Pero da escola non quería oir nin falar! Menudo rollo!

DALÍ 6:
Tan mal me portaba,que ata me expulsaron.
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DALÍ 7:
Quedei sen diploma por bo comportamento mooooooitas veces!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRESENTADOR:
Ai,Dalí!  Terías que vira ao cole de CASTRO BAXOI. Aquí aprenderías a respectar
as normas. Seguro que na túa escola non faciades cousas tan divertidas coma nós.

PRESENTADORA:
A este Dalí faltáballe un chisco de EDUCACIÓN EMOCIONAL. Por que estaría
sempre tan encaprichado? Nas aulas de primeiro temos uns EMOCIÓMETROS que
de seguro o axudarían.Escoitemos que máis anécdotas nos teñen que contar as nosas
“FRIDAS” e os nosos “DALÍS”.

FRIDA 6:
Cando tiña 18 anos ,tiven que deixar de estudar porque sufrín un accidente de tráfico
moi grave. Pasei máis dun ano na cama sen poder moverme.

FRIDA 7: 
Miña nai encargou un cabalete adaptado para poder pintar tumbada. Logo colgaron
un espello  no teito.  Así  foi  como empecei  a pintar  os autorretratos e  decidín ser
pintora. Sentíame feliz usando os pinceis.

DALÍ 8:
Que muller máis valente!

DALÍ 9:
Aos 17 anos foi cando marchei a Madrid a estudar Belas Artes. Alí descubrín novas
formas de pintar.

DALÍ 10:
Fixen grandes  amigos.  Un deles  chamábase  Lorca,  e  máis  tarde  sería  un  famoso
poeta. Outro chamábase Buñuel e sería un gran director de cine!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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PRESENTADOR:
Cando botaron a Dalí da escola de Belas Artes, volveu á súa casa en Figueres.

PRESENTADORA:
E que fixo cando volveu? A que se adicou? A ver se os nosos compañeiros nos poden
informar.

DALÍ 11: 
Cando volvín a Figueres, adiqueime a pintar e a escribir artigos para revistas de arte.

DALÍ 12:

Gustábame moito pintar paisaxes e tamén retratos da miña familia: do meu pai,miña
nai,miña irmá…e tamén os meus autorretratos.

FRIDA 8:
Ei!!! Esa era a miña especialidade. Pintei 55 autorretratos.

DALÍ 11 E DALÍ 12:
Uaaaau! Que máquina!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRESENTADOR:
Se queredes coñecer máis da vida e obra destes dous artistas,esperade ao segundo
acto.
PRESENTADORA:
Non vos movades,que agora veñen os de 1ºB a contarnos outras cousiñas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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FRIDA 1:
Un día, collín algúns dos meus cadros e fun visitar a un famoso pintor Mexicano,que
se chamaba Diego Rivera. Cando os viu,díxome que eran chilísimos.

FRIDA2:
Fixémonos  amigos  e,como  pasabamos  tanto  tempo  xuntos  e  nos
queríamos...decidimos casarnos!

DALÍ 1:
Eu coñecín á miña muller aos 25 anos. Chamábase Gala. Era tan guapa!!

DALÍ2:
Para conquistala fixen moitas loucuras. Coma por exemplo levar un xeranio vermello
enriba da orella.

FRIDA3:
Pois eu casei 2 veces co meu Diego!!!!

DALÍS 1 E 2:
Como dis???!!!

FRIDA3:
Separeime del e despois volvimos a casar. Eso si que era estar toliña de amor!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRESENTADOR:
Bueno...menos noticias do corazón e máis información sobre a pintura,por favor.

PRESENTADORA:
Eso, eso...que nos tedes que contar sobre as vosas pinturas?

DALÍ3:
Nos  meus  cadros  gustábame  mesturar  soños  e  realidades.  Era  o  maestro  do
surrealismo.
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DALÍ4:
Seguro que todos coñecedes o cadro que fixen cos reloxos brandos.

FRIDA4:
Ese cadro encántame, Dalí!!

Tamén  dixeron  que  algunhas  das  miñas  obras  eran  surrealistas,porque  ás  veces
pintaba cousas disparatadas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRESENTADOR:
Vendo as  pinturas de Frida e Dalí, decateime de que  lles gustaban os animais.

PRESENTADORA:
É certo! Aínda que non tiñan os mesmos gustos.

DALÍ5:
Nos meus cadros aparecen moitas veces moscas, formigas, elefantes, rinocerontes,
xirafas, caracois...

DALÍ6:
As moscas eran as miñas preferidas. Gustábanme tanto,que ata cheguei a untar o meu
bigote con mel para atraelas!

FRIDA 5:
Pero  que  “toliño”  estabas,  Dalí!!!!  O  normal  é  espantar  as  moscas,  home,  non
atraelas!

FRIDA6:
Eu pintaba animais típicos do meu país: monos, cervos, papagaios ,cans...
Algunhas veces tamén pintaba ás miñas propias mascotas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRESENTADOR:
Coñeces algunha anécdota interesante das súas vidas?
Algo que chame moito a atención?

PRESENTADORA:
Si que coñezo algunha. En 1953, organizaron en México a 1ª exposición individual
da  obra  de  Frida  Kahlo.Os  médicos  non a  deixaban  levantarse  da  cama,pero  ela
quería ir...sabes que solución atopou?Que nolo conte ela mesma.
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FRIDA 7:
Fixen que me levasen coa cama ata a galería onde estaban celebrando a exposición!!!
Non podía perderme ese día tan importante.

DALÍ7:
As miñas aparicións en público tampouco pasaban desapercibidas.Un día cheguei ao
restaurante da Torre Eiffel con un elefante!!

DALÍ 8:
Outro día fun a unha conferencia en Londres disfrazado cun traxe de submarinista!!!
Imaxinade as caras dos alí presentes.

DALÍ9:
Ademais de pintor tamén fun escultor, escritor, diseñador e incluso inventor!
Inventei, por exemplo uns maniquís transparentes cheos de auga con peixes no seu
interior.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRESENTADOR:
Sería  interesante  recordar  algunhas  frases  célebres  destes  dous  artistas,non  che
parece?
PRESENTADORA:
Paréceme unha boa idea. Adiante coas frases célebres!
FRIDA8:
“Pés ¿para que vos quero,se teño ás para voar?”
FRIDA 9:
“Píntome a mín mesma porque son a quen mellor coñezo”
DALÍ10:
“Nunca estou só. Teño o costume de estar sempre con Salvador Dalí,eso é unha festa
permanente.”
DALÍ11:
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“ O importante é que falen de ti...aínda que sexa ben”
PRESENTADOR:
Poderiamos seguir falando horas e horas...pero o noso tempo xa rematou. Esperamos
que pasarades un bo rato.
PRESENTADORA:
Veña,  Dalí,  non te  enrolles  máis  coa  despedida,que  xa vou fartiña  de  estar  tanto
tempo de pé. Ata sempre!

 

 

FIN
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