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1. GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS

A Biblioteca do CPI Castro Baxoi funciona dentro do PLAMBE dende o curso 
2007-2008,  pero  leva xa dez anos actuando no eido  da xestión e  do  fomento  da 
lectura e a escritura creativa co fin de que as tres etapas educativas que conviven no 
centro (Infantil,  Primaria  e Secundaria)  conten con espazos,  tempos e actividades 
comúns  onde  converxan  os  seus  diversos  intereses  e  necesidades.  Actualizar  os 
recursos  e  poñelos  a  disposición  da  comunidade  escolar,  coordinar  a  proposta  de 
actividades colectivas e colaborar activamente coas equipas de traballo que se ocupan 
doutros aspectos esenciais no proceso de ensino-aprendizaxe, como a dinamización 
lingüistica,  as  actividades  extraescolares  ou  o  desenvolvemento  do  Plan  TIC,  son 
tarefas que nos ocupan moito tempo e esforzo, pero non son as únicas. Seguimos a ter 
un proxecto ambicioso con moitos frontes que atender e, aínda que contamos coa total 
colaboración da Equipa Directiva e da comunidade escolar en xeral, non fomos capaces 
de  levar  a  cabo  todas  as  actividades  propostas  ou  non  o  fixemos  co  rigor  ou 
profundidade requeridos,  polo que temos que dicir que o grao de consecución dos 
obxectivos non foi total.  

Cremos,  sen  embargo,  que  debemos  facer  unha  valoración  positiva  das  nosas 
actuacións  porque  a  Biblioteca  actúa  como axente compensador das  desigualdades 
sociais ao ofrecer recursos aos membros da comunidade escolar que os necesitan; 
apoia  con  fondos,  documentación  e  outros  recursos  as  actividades  curriculares; 
participa  no  deseño  e/ou  desenvolvemento  das  actividades  colectivas  relacionadas 
coas celebracións, os eventos culturais e os contactos con diferentes profesionais; 
colabora cos ciclos, departamentos e grupos de dinamización nas distintas propostas 
de traballo escolares e extraescolares e coordina o desenvolvemento do PROXECTO 
LECTOR,  ocupándose  especialmente  dos  ITINERARIOS LECTORES,  da  HORA DE 
LER, das MOCHILAS VIAXEIRAS, así como da posta en marcha dunha campaña de 
fomento da lectura,  da escritura creativa e da investigación ciéntifica que se vén 
desenvolvendo  dende  hai  cinco  anos  co  título  xenérico  DAS  CAVERNAS  ÁS 
ESTRELAS e que,  no presente curso, titulamos  O SÉCULO XVIII. E POR FIN, A  
LUZ!. A ILUSTRACIÓN. Con esta  etapa histórica estivo relacionda A PREGUNTA DA 
SEMANA,  na que participaron numerosos  alumnos de 3º  ciclo  de EP e  da ESO; o 
ANTROIDO  TEMÁTICO,  no  que  a  comunidade  escolar  representou  diferentes 
aspectos da vida ao longo deste século, e as actividades de busca de información, 
elaboración de documentos científicos e literarios e creación de espectáculos e outras 
manifestacións  artísticas  propostas  polos  departamentos  e  ciclos.  O  CLUB  DE 
LECTURA  SALICORNIA,  pola  súa  parte,  seguiu  lendo,  escribindo,  cantando  e 

CPI Castro Baxoi – Memoria PLAMBE 2014-2015                                          3



BIBLIOTECA

contando aprendendo, ensinando, compartindo...
E  non esquecemos a  formación.  Seguimos traballando  na   POTENCIACIÓN DA 

BIBLIOTECA  CARA  Á  MELLORA  DAS  COMPETENCIAS  LINGÜÍSTICAS  E  DA 
DINAMIZACIÓN  CULTURAL  DO  CENTRO  a  través  dun  GRUPO  DE  TRABALLO 
específico integrado un Plan de Formación do Profesorado no Centro e  participamos 
nos ENCONTROS DOS CENTROS DO PLAMBE 2014-2015 e nas XORNADAS DO 
CLUB DE LECTURA 2014-2015. 

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 audiovisual 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.

 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 os diferentes niveis en coordinación cos 
departamentos e ciclos.

  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  (de  7  a  9  anos), 
facendo  coincidir  as  etiquetas  de  flores  que  identifican  as  coleccións  coas 
editoriais para facilitar a localización 

 Continuar coa  catalogación do material audiovisual e a súa colocación no armario 
habilitado para este fin. 

 Coordinar a utilización do recuncho virtual para os pequenos grupos de Infantil, 
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Primaria e Secundaria e poñelo a disposición dos alumnos para a consulta virtual 
e a resolución da PREGUNTA DA SEMANA durante os recreos.

 Empregar sistemáticamente as TICs, especialmente o correo electrónico, 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.

 Iniciar a utilización do marcapáxinas virtual SYMBALOO para organizar enlaces 
a páxinas e sitios web con temas de interese como a educación documental, a 
avaliación, as ofertas de material das diversas editoriais e distribuidoras, as 
recomendacións de fondos, a información e actividades sobre diversos temas...

 Seleccionar e expoñer material relacionado con diversos temas curriculares e 
transversais, especialmente os relacionados coas celebracións colectivas.

 Realizar contactos persoais cos usuarios de biblioteca  para solucionar dúbidas, 
localizar material, informar sobre a utilización do programas e as normas de 
funcionamento, etc.

 Seleccionar  e  difundir  documentación  adecuada  aos  diferentes  niveis  con 
actividades lecto-escritoras relacionadas con diversos temas ou celebracións 

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

 Manter o recuncho de lectura relaxada construído o curso pasado con libros e 
cintas de vídeo e convertilo nun punto de encontro para a lectura compartida.

 Elaborar unha ENQUISA PARA O PROFESORADO con formularios de GOOGLE 
para obter información sobre a utilización da biblioteca e algúns aspectos do 
Proxecto Lector.

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.

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

 Sistematizar  a  formación  de  usuarios  e  preparar  unidades  didácticas  para 
traballar a alfabetización informacional dentro da biblioteca. 

 Elaborar  propostas de traballo para a educación informacional como as  do 
curso pasado,  utilizando as ferramentas virtuais PHPWEBQUEST, EDILIM e 
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EXE-LEARNING, para traballar nas aulas
 Elaborar e distribuír documentos para a utilización óptima da biblioteca e os 

seus fondos.
 Elaborar  enquisas  para  os  alumnos  cos  formularios  de  GOOGLE para  obter 

información  sobre  os  seus  hábitos  de  lectura,  escritura  creativa,  busca  de 
información e elaboración de documentación propia. 

 Concienciar  a  toda  a  comunidade  escolar  da  necesidade  de  rexistrar  no 
programa Meiga todos os mevementos 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...

 Elaborar documentos en soportes diversos para a difusión de fondos, 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 estes temas 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, Nadal, Día da Paz, Día contra a 
violencia de xénero, Antroido, Día do Libro, Día das Letras Galegas, Semana da 
Ciencia...)

 Fomentar a lectura e escritura compartidas dos alumnos coas súas familias, a 
través das MOCHILAS VIAXEIRAS, do desfile  ilustrado  do ANTROIDO, da 
lectura colectiva do QUIXOTE  e doutras accións puntuais. 

 Manter activo o CLUB DE LECTURA SALICORNIA a través de:
>>>  reunións  en  pequeno  grupo  os  xoves  no  recreo,  e  outras  con  todos  os 
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membros noutros momentos, para traballar arredor das lecturas escollidas
>>> proposta e realización de actividades diversas que  fomentan o traballo 
colaborativo 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 
>>> 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 cinco anos arredor da HISTORIA, que 
denominamos DENDE AS CAVERNAS ÁS ESTRELAS e que  estivo dedicado a O 
SÉCULO  XVIII:  E  POR  FIN,  A  LUZ!  A  ILUSTRACIÓN,   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  (álbumes 
virtuais, presentacións, vídeos...) para de dar  a coñecer o traballo desenvolvido 
á comunidade escolar.  

 Fomentar a educación documental no terceiro ciclo de Primaria e en Secundaria 
coa   actividade  A  PREGUNTA  DA  SEMANA dedicada  aos  persoeiros  e 
acontecementos do SÉCULO XVIII.

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

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

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

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

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

 Actualizar os blogs e a sección da Biblioteca na páxina oficial do Centro 

www.clubdelecturasalicornia.blogspot.com
www.blogcastrobaxoi.blogspot.com
http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/node/144

1.3. Proxecto Lector

O Proxecto Lector do noso Centro leva funcionando cinco anos, dende o curso 
2010-2011.  Ten  como obxectivos  prioritarios  fomentar  a  lectura  e  a  escritura  en 
todas as etapas, ciclos, niveis e áreas; crear itinerarios lectores; utilizar as TICs e os 
fondos e recursos da biblioteca nas actividades curriculares; e realizar actividades de 
lecto-escritura creativa e científica e traballos de investigación que impliquen busca 
de información, selección crítica dos contidos e elaboración de documentación propia 
en soportes diversos. 

O fin destas actuacións é que os alumnos adquiran as competencias básicas e 
poidan construír o seu coñecemento, por iso a Biblioteca estivo ao servizo de alumnos, 
profesores,  ciclos,  departamentos  e  grupos  de  traballo  para  apoiar  todas  estas 
tarefas, ocupándose especialmente de facilitar documentación e fondos 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  e  1º  ciclo  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 XVIII, época que facemos revivir no 
ANTROIDO TEMÁTICO,  e de satisfacer as diferentes necesidades da comunidade 
escolar con respecto a estes temas. 

Intentamos  que  a  colaboración  da  Biblioteca  coa  equipa  de  dirección,  cos 
coordinadores  de  ciclo  e  grupos  de  traballo,  cos  xefes  de  departamento  e  co 
profesorado en xeral fose estreita e constante, xa que consideramos que a implicación 
de todos e, sobre todo a coordinación, son fundamentais para o desenvolvemento do 
Proxecto Lector.  Sen embargo non sempre se cumpriron as expectativas. A HORA DE 
LER, por exemplo, tivo un funcionamento óptimo en Infantil e Primaria, xa que se puido 
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establecer nos  horarios un tempo específico dedicado a esta tarefa, pero na ESO hai 
dous  factores  que  inflúen  no  seu  correcto  desenvolvemento:  por  unha  parte,  a 
existencia de aulas-taller que impide ter o material de lectura  sempre ubicado no 
mesmo lugar  e obriga aos alumnos e profesores a levalos  consigo,  cousa que non 
sempre fan; e por outra parte, a rotación semanal do tempo de lectura, que se fai cun 
desprazamento de primeira a sexta sesión,  coincidindo coas diversas materias que 
deben ceder parte do “seu” tempo para esta actividade, cousa que tampouco é sempre 
ben aceptada por todos. A pesar da reflexión conxunta que fixemos a principio de 
curso sobre a necesidade de dedicar un tempo á lectura pracenteira, observamos que 
segue a haber reticencias, non só por parte do profesorado, senón tamén do alumnado 
nesta etapa educativa. Moitos son conscientes disto, tal como indican os resultados da 
enquisa envíada hai uns días ao profesorado, e poderemos seguramente volver sobre o 
tema e atopar as solucións axeitadas, sobre todo se temos en conta  que os grupos de 
PDC,  que son reducidos,  teñen unha distribución horaria das materias diferente e 
contaron cunha axuda tecnolóxica inestimable (os lectores electrónicos), non se viron 
afectados por este problema.  Quizais as liñas de actuación para os vindeiros anos 
teñan que ter en conta este exemplo no fomento da lectura pracenteira na ESO. 

Pero  hai  outras  propostas  de  traballo  colectivas  relacionadas  co  Proxecto 
Lector coas que colaboramos estreitamente e nas que a lectura,  a investigación, a 
creación de documentación propia e a difusión son elementos fundamentais. Todas elas 
son moi apreciadas pola comunidade escolar e amosan un alto índice de participación:   

>>  As  actividades da Equipa de Dinamización da Lingua Galega que implican 
busca de información, creación, expresión, comprensión,  traballo en grupo...:

• Radiomiñeando, un proxecto radiofónico que se vai enchendo 
de entrevistas, música, lecturas, contos, recitados, conversas, etc. 

            http://www.gutieralvarez.com/radiominoca/

CPI Castro Baxoi – Memoria PLAMBE 2014-2015                                          9

http://www.gutieralvarez.com/radiominoca/


BIBLIOTECA

• A que sabe  amor?, un libro colectivo con textos orixinais inspirados en Ultimas 
tendencias de Carlos Negro. 

• Católogo de beleza gratuita, un libro colectivo con ilustracións e textos sobre a 
beleza das cousas que nos rodean e que non custan nada (unha flor, un xesto, 
unha paisaxe...) 

• Enredámonos en palabras  e  nós,  unha actividade para aprender a facer nós 
mariñeiros e para mergullarnos nas palabras do mar e dos sentimentos. 

• Recuperamos  os  maios,  unha  montaxe  colectiva  con  material  de  elaboración 
propia e reparto de tarefas entre as distintas etapas educativas. 

>>>  A  Pregunta  da  Semana,  proposta  pola  biblioteca  arredor  do  tema  da 
campaña  anual  de  fomento  das  actividades  lecto-escritore,  na  que  se  investiga 
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utilizando documentos en diferentes soportes e se traballa en equipo

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=134

>>>  O Concurso de Panxoliñas  do departamento de Música, con letras orixinais 
adaptadas á diferentes partituras polos alumnos.
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>> O festival de Nadal, con actividades variadas (mercadiño solidario, visita dos 
Reis Magos, representacións, cancións de nadal...), algunha delas relacionada co tema 
proposto pola biblioteca arredor do Século XVIII, como as pezas teatrais sobre a 
vida de Mozart (1º EP) e a fábula de Samaniego Pedro e o lobo (2º EP).
    http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/taxonomy/term/52   
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>> As celebracións anuais (Día da Paz, Día da muller traballadora, Día contra a 
violencia de xénero, Día do libro, Día das Letras Galegas...), nas que se fan diferentes 
actividades de documentación e creación dentro e fóra das aulas e se expoñen os 
traallos. 

>>  O  Palco  Aberto  de  Educación  Primaria,  con  recitados,  contacontos, 
monólogos, actuacións musicais, etc. protagonizados polo alumnado.

>>  Os  obradoiros con   autores,  animadores,  contacontos,  ilustradores, 
músicos... : A compañía Tres globos fixo un espectáculo de títeres para EI co conto O 
parrulo feo. Anxo Moure, con contos sobre a natureza, e un contacontos co material 
do itinerario lector Sapo e Sepo un año entero traballaron cos alumnos de 1º ciclo de 
EP. Xurxo Souto, Eduardo Lalana e Carlos Negro  mantiveron contacto cos alumnos 
de 2º e 3º e 4º de ESO, respectivamente. Os músicos  Germán Díaz, Fran Pérez 
NARF e  Sergio Tannus  achegaron a música aos alumnos dos tres ciclos de EP e a 
monitora de baile Beatriz Díaz acompañada dos músicos Gema Péres, Carlos Quintá 
e Pedro Pascual amosáronlles bailes europeos nun obradomiro de Bal Trad. 
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>> Os espectáculos musicais e teatrais aos que asisten dentro e fóra do Centro

>> As visitas culturais entre as que se atopan, entre outras, a visita ao Pazo de 
Oca,  na Estrada,  dos membros do Club de Lectura Salicornia  nos que aprendemos 
como vivían os diferentes grupos sociais no século XVIII e coñecemos o labor de 
conservación das especies vexetais dos magníficos xardíns. 

>>  A  Semana  da  Ciencia,  con  experimentos  preparados  polos  alumnos  de 
Secundaria para explicalos a toda a comunidade escolar e, neste curso, a presentación 
de tres libros de lectura aumentada sobre o corpo humano, os dinosaurios e a terra 
que foron moi ben acollidos polos participantes. 
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Nos  diferentes  niveis  e  materias  tamén  se  fan  actividades  propias  para 
fomentar o gusto  pola lectura e a escritura e por 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, entre os que se atopan as seguintes:

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

Educación InfantiL: Os proxectos UN BESO EN MI MANO, PICASSO, OS CANS e 
O INVERNO, nos que se parte das preguntas QUE SABEMOS? QUE QUEREMOS 
SABER?  Para  crear  un  espazo/tempo  de  documentación  e  facer  actividades  que 
impliquen todas a competencias. 
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http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/node/883
http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/node/882
http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/node/832
http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/node/835

http://coledecolores.blogspot.com.es/search/label/Proyecto%20Perros

Educación  Primaria:  Os  proxectos  relacionados  con  diferentes  aspectos  do 
currículum, o tema da biblioteca, as celebracións, etc. 

• Mozart : investigación sobre a súa vida,  obras, familia,  viaxes... e realización 
dun mural cos datos recopilados. 

• As fábulas: Pedro e o lobo. Samaniego: investigación sobre o autor e a súa obra.
• Os  animais  en  perigo  de  extinción:  busca  e  consulta  de  documentación 

relacionada  co  tema  e  elaboración  individual  dun  libro  informativo  sobre  o 
animal escollido

• O  espazo: busca  de  información  en  diversas  fontes  (internet,  biblioteca, 
material aportado polas familias...) e elaboración dun dossier con documentos 
escritos e varios murais.

• O sistema solar: investigación sobre os planetas en pequenos grupos e creación 
colaborativa dun mural informativo con textos e ilustracións realizados polos 
alumnos. 

• As tribus: busca de información xeral e creación dun texto expositivo sobre OS 
MASAIS. 

• Os gusanos de seda: investigación  documental e práctica sobre o seu proceso 
de transformación e elaboración de textos informativos.

• Os monumentos da Coruña: A Torre de Hércules.
• Cristobal Colón : investigación sobre a súa vida e viaxes.
• Sabías que..?: elaboración dun libro-cartolina con curiosidades científicas.
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• O continente europeo
• As restriccións ao dereito á educación feminina noutros países
• Os sistemas métricos doutros países
• Os partidos políticos nos municipios
• A publicidade: trucos e técnicas para disfrazar os produtos.

Educación Secundaria: Os proxectos relacionados coas materias, temas transversais, 
celebracións, campaña da biblioteca sobre o século XVIII...

• As mulleres científicas: investigación, elaboración de carteis e exposición
• As mulleres na historia: investigación, elaboración de carteis e exposición.
• Eu  elixo  a...As  escritoras  galegas  do  Século  XXI: escolla  dunha  escritora 

galega , investigación sobre a súa a vida e obra, selección e comentario dalgún 
texto, xustificación da elección, elaboración dun dossier individual, exposición 
colectiva dos traballos e elaboración dun libro en soporte papel.

• O pensamento ilustrado en Galicia: elaboración dun documento informativo.
• Os personaxes do século XVIII: documentación sobre o personaxe escollido e 

elaboración dun documento informativo. 
• Os nós mariñeiros:  elaboración dun manual  para aprender a facer os nós.
• Os contos populares.
• A contextualización  histórica dos textos literarios. 

>>>  As actividades de lectura e escritura creativa que van dende a selección de 
material, a lectura individual e colectiva, as sesións de contacontos para traballar a 
oralidade,  etc.  ata  a  creación  de  documentos  propios  (cancións,  poemas,  contos, 
narracións...)  recollidos 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 Infantil, sesións de contacontos en pequeno grupo elexindo contos da 
biblioteca e sendo os alumnos narradores e público á vez, ilustración e comentarios do 
Caderno Viaxeiro da Mochila Viaxeira...

En Educación Primaria, no Primeiro ciclo, a mochila viaxeira co seu caderno para falar 
das  historias  preferidas  e  facer  ilustracións   e  a  libreta  viaxeira,  para  escribir 
contos, refráns, adiviñas, cantigas, receitas, acontecemntos, etc. fixeron o camiño do 
cole á casa, e viceversa;  léronse en común  Sapo e Sepo un año entero  e  Nube de 
cores (1º)  e  El  secuestro de la bibliotecaria e  A Miragaia  (2º),  fixéronse “contos 
encadeados”,  escribíronse  cartas  e  contos;  creouse  un  libro  de  narracións  curtas 
titulado  ELAS SON AS PROTAGONISTAS,  no que,  en  lugar  de princesas  que  se 
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namoran dos príncipes fortes e valentes que as rescatan, aparecen rapazas que vencen 
dragóns, superheroinas de ficción que salvan o planeta, veterinarias e sanadoras que 
axudan  aos  animais,  etc.;  fixéronse  cantigas  e  refráns  arredor  das  castañas  e 
escribíronse receitas cos produtos do outono; creáronse e puxéronse en escea obras 
teatrais relacionadas co tema da biblioteca (O Século XVIII): Mozart e Samaniego e  
Pedro e o lobo,  etc. Escribíronse palabras, frases, lemas e textos relacionados coas 
celebracións e fixéronse murais, cadernos, libros, etc. No resto dos ciclos léronse os 
libros dos itinerarios lectores: Los caballos de mi tío , A filla do ladrón de bicicletas,  
Meu irmán o xenio, Dez piratas, A bruxiña da sorte, Otra vez Don Quijote, Manu  
detective,  Leyendas  con  poderes  mágicos  e  Don  Caracol  Detective  e  fixéronse 
traballos de creación arredor deles e doutras lecturas e temas. 

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 os 
alumnos de 1º de ESO fixeron a lectura dramatizada do sainete dos irmáns Alvarez 
Quintero “Ganas de reñir”; leron guións cinematográficos, contos, cadernos de viaxes, 
adiviñas,  chistes...;  crearon  cancións  a  partir  de  frases  líricas;  recitaron  poesías 
previamente seleccionadas por eles e compuxeron as súas propias; escribiron adiviñas 
con calambur, versos acrósticos, chistes versados, un calendario poético con estrofas 
rimadas, descripcións de paisaxes e personaxes fantásticos ou terroríficos, contos 
disparatados e de terror, guións cinematográficos, fábulas, cartas e textos, así como 
un  caderno de viaxes biográfico ou fantástico, segundo a súa elección. Os alumnos de 
2º,  3º e 4º leron e crearon quincenalmente textos de tipoloxía variada.  En  Lingua 
Galega os alumnos crearon varios  libros colectivos: A que sabe o amor? Catálogo de  
beleza  gratuita.  Eu  escollo  a...  As  nosas  escritoras  do  Século  XXI.  Libro  de  
greguerías.  Libro  de  nós;  participaron  nas  I  Xustas  Literarias,  un  concurso  de 
microrrelatos na aula, e no concurso de microrrelatos El Brocense da Deputación de 
Cáceres,  donde  dúas  alumnas  obtiveron  o  1º  e  3º  premios;  fixeron  traballos  de 
investigación  variados  para  poñer  en  marcha  as  actividades  de  RADIOMIÑOCA 
(entrevistas,  informacións,  etc.).   O  resto  dos  departamentos  tamén  propoñen 
lecturas de ficción relacionadas coas súas materias  e actividades diversas arredor 
deles e traballos de investigación científica con produción de documentos en distintos 
soportes e exposicións orais dos achados.

Non presente curso,  a  elaboración dunha enquisa  virtual  con formularios  de 
Google  dirixida ao profesorado facilitounos a labor de recoller estes datos, que se 
completaron  coa  observación  do  traballo  desenvolvido  e  as  conversas  formais  e 
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informais cos membros da comunidade escolar. A relación de actividades non está, sen 
embargo,  completa,  porque  non  todos  os  compañeiros  nos  fan  chegar  as  súas 
memorias,  pero cremos que amosa un interese real  por facer do noso PROXECTO 
LECTOR unha realidade, é dicir, por axudar aos alumnos a desenvolver e mellorar as 
súas competencias, e tamén por seguir mantendo a biblioteca como centro de recursos 
e de dinamización  cultural,  xa que está presente nos capítulos de documentación, 
coordinación de actividades e  difusión.

2. HORARIO DA EQUIPA DE BIBLIOTECA
No presente curso non só non foi posible crear un grupo de traballo numeroso 

con asignación horaria para atender as múltiples tarefas bibliotecarias,  senón que 
perdemos catro sesións con respecto ao ano pasado. Isto é debido, coma sempre, ás 
necesidades do Centro e á redistribución  de funcións: algúns profesores e mestres 
asumiron  a  coordinación  doutros  grupos  dinamizadores  (EDLG,  TICs,  Actividades 
Extraescolares, Club de Lectura, Dirección do centro, etc....) e outros, as titorías, as 
gardas e demais tarefas, polo que non quedou tempo dispoñible. Sen embargo, non 
faltou  a  boa  vontade  de  toda  a  comunidade  escolar  para  preparar  e  realizar  as 
actividades de animación que propuxemos, sobre todo as relacionadas co fomento da 
lecto-escritura científica e creativa que se poden incorporar aos currículos, e para 
esperar o tempo necesario polos nosos servizos cando non foi posible atendelos de 
inmediato. As tarefas de xestión foron máis difíciles de levar a cabo de xeito óptimo, 
porque nalgúns momentos as profesoras de EP que son titoras non dispuxeron das 
sesións  asignadas  ao  ter  que  cubrir  as  ausencias  dos  profesores  especialistas  e, 
ademais,  dúas delas estiveron de baixa un tempo, polo que, a pesar da implicación dos 
substitutos, algunhas actividades resentíronse, especialmente a catalogación, xa que 
non tivemos tempo de formar os novos profesores. As profesoras da ESO fixemos 
tamén labores de coordinación (biblioteca e Club de Lectura), polo que todo o tempo 
nos resultou escaso. Contamos, eso sí, coa axuda inestimable de varios alumnos de 6º 
de EP que acompañaron as mestras durante os recreos para facer os préstamos, e coa 
colaboración dos membros do Club de Lectura, departamentos, coordinadores de ciclo, 
titores, dirección, persoal non docente  e profesores e alumnos en xeral para preparar 
e desenvolver as nosas propostas dinamizadoras e integrar nas súas os recursos e 
servizos da biblioteca. 
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Os membros da Equipa con asignación horaria  foron os seguintes: 
PROFESORES SESIÓNS

Mª del Carmen Presedo Díaz (ESO), Coordinadora de Biblioteca 5

Mª Jesús Azcárraga García (ESO), Coordinadora do Club de Lectura 2

Mª Jesús Cabana Picado (Educación Primaria) 3

Mª Carmen Couceiro Rodríguez (Educación Primaria) 2

                                                                        TOTAL............................... 12
O servizo de préstamo aos alumnos realizouse no recreo e tamén consta como 

asignación horaria ao profesorado seguinte:
EDUCACIÓN PRIMARIA

-Quendas semanais-
EDUCACIÓN SECUNDARIA

-Sesións semanais-

Mª Jesús Cabana Picado
Cristina Sanmartín Bouza
Águeda del Moral Rodríguez

Mª Jesús Azcárraga García (1)
Flor Blanco Louro (1)
Begoña Martín Acero (2)
Mª del Carmen Presedo Díaz (1)

Contabilizamos,  pois,  12  sesións  de  traballo  semanais,  máis  os  recreos  de 
Primaria e Secundaria nos que se realiza o préstamo, o que supón catro sesións menos 
que no curso pasado e polo tanto  máis dificultades para facer o traballo.  Temos a 
sorte, sen embargo, de contar cunha comunidade escolar comprometida e voluntariosa 
que  se  implica  nas  iniciativas  e  asume  tarefas  durante  o  curso  e/ou  colabora 
puntualmente a pesar de non ter horario específico asignado, dedicando tempo persoal 
e sesións cos alumnos a preparar e desenvolver as actividades, especialmente as de 
fomento, polo que consideramos que tamén forman parte 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 

• o profesorado de Ciencias Socias / Xeografía e Historia que presta especial 
atención  ao  proxecto  DENDE  AS  CAVERNAS  ÁS  ESTRELAS,  preparando 
documentación, montando a Liña do Tempo e elaborando e poñendo en marcha a 
Pregunta da Semana

• 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  para 
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amañar  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

• a coordinadora e os membros do Club de Lectura, que participan en todas as 
actividades de dinamización, dende o seu deseño á súa posta en práctica 

• a Equipa Directiva, que facilita espazos, tempos e traballo persoal para que se 
desenvolvan sen atrancos todos os  proxectos,  ademais  de habilitar  partidas 
presupostarias

• os  titores  e  profesores  que  introducen  nos  seus  currículos  as  diversas 
propostas e animan aos alumnos a levalas a cabo

• o  persoal  non  docente,  especialmente  o  bedel  Juan  Fachal,  que  transporta 
material, proporciona ideas, clava, serra, pinta e non dubidou en converterse 
membro  da  nobreza  veneciana  do  século  XVIII  para  acompañarnos  nas 
representacións do Antroido  e darlle vida a esta época histórica. 

Deberiamos,  pois,  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.  
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3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1.Xestión técnica
A  Xestión  da  biblioteca  foi  levada  a  cabo  polos  membros  do  Equipo  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 e terceiro trimestre unha das persoas encargadas catalogar non 
estivo no centro, polo que esta tarefa estivo máis desantendida, especialmente a final  
de  curso  porque  é  un  momento  no  cal  tamén  debemos  ocuparnos  do  control  e 
reorganización dos fondos para que queden nas mellores condicións para o vindeiro 
curso, pechar propostas de traballo que se foron desenvolvendo, analizar as nosas 
actuacións e elaborar a presente memoria, traballo que consideramos imprescindible, 
pero que precisa moita atención e tempo. Sempre hai moito que facer e nos momentos 
das celebracións conxuntas e na recta final de curso  as  esixencias son maiores, polo 
que  nos  resulta  difícil  chegar  a  todo.  Aínda  así,  conseguimos  realizar  as  tarefas 
fundamentais  para poñer os fondos e demais rescursos ao servizo da comunidade 
escolar.

3.1.1. Informatización dos fondos

Ao final do curso pasado contabamos con 6839 documentos catalogados e neste 
chegamos aos 7386, é dicir, 547  máis, moitos de nova adquisición. Tamén seguimos a 
catalogar material audiovisual que xa tiñamos, pero aínda non puidemos informatizar 
os fondos das bibliotecas de aula.  Sí seguimos insistindo na necesidade  de facer 
expurgos  e  de conservar  só  os  fondos axeitados  para  cada nivel  e  algúns  titores 
dedicaron  tempo  a  esta  tarefa,  polo  que  o  vindeiro  curso  volveremos  a  intentar 
incorporalos á base de datos. Ademais seguimos a correxir 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 sustantivo, 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 non  teñan dificultades para atopar por si mesmos a 
información sobre  o material.  
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3.1.2. Organización de espazos e tempos

No presente curso a Xefatura de estudos ocupouse de elaborar plantillas para a 
reserva de espazos na biblioteca e de colgalos nos taboleiros quincenalmente, polo que 
a  biblioteca  só  tivo  que  coordinar  a  utilización,   buscar  alternativas  se  había 
coincidencias  e  facer  un  seguimento  das  actividades  que  se  levaron  a  cabo, 
especialmente cando coincidían cos recreos doutras etapas educativas. En realidade o 
espazo da biblioteca utilizouse máis para o traballo grupal en cursos anteriores, cando 
non se dispoñía dos equipos Abalar nin todas as aulas tiñan  ordenador de xestión, 
canón e acceso a Internet, tal como amosa a enquisa avaliadora que elaboramos neste 
curso, e que ata o momento foi cuberta por un pouco máis da metade do profesorado: 
case un 80%  emprega diariamente estas ferramentas tecnolóxicas na clase, un tercio 
non vai nunca á biblioteca cos seus alumnos, outro tercio vai con frecuencia e outro, de 
xeito esporádico. Sen embargo a maioría do profesorado achégase  nalgún momento á 
biblioteca para seleccionar material para si ou para os seus alumnos, o cal quere dicir 
que os recursos sí se utilizan aínda que non se use tanto o espazo.  
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Os  grupos  que  utilizaron  a  biblioteca  acompañados  polos  seus  profesores 
fixeron, sobre todo, selección de material para levar ás aulas ou ás casas e consultas 
nos fondos e nos ordenadores. 

Sen embargo,  a biblioteca estivo moi concurrida nos recreos,  xa que moitos 
alumnos  achegáronse  para  traballar,  ler,  informarse  e  levar  prestado  ou  devolver 
material en soporte físico. Tamén estivo solicitado o recuncho virtual, sobre todo por 
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aqueles alumnos que non dispoñen das novas tecnoloxías nos seus fogares, polos que 
teñen que realizar algunha tarefa específica ou polos que participan na Pregunta da 
Semana. Algúns 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 os  fondos, analizamos se estaban ben colocados e 
fixemos  os  cambios  que  consideramos  convenientes,  mantendo   a   seguinte 
distribución: 

• No espazo de lectura relaxada, que conta cunha alfombra renovada este curso 
e coxíns, colocamos os fondos de lectura de Infantil  e Primaria. Os dos máis 
pequenos non están por orde alfabética, polo que continuamos pegando en cada 
libro e no estante  correspondente etiquetas de froitas (tello azul) ou flores 
(tello verde) para  facilitar a súa localización. 

• 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  fición.  O  espazo  está  sendo 
insuficiente para os fondos e o próximo curso teremos que reorganizalos.

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

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

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

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

• No espazo das novidades estiveron expostas as novas adquisicions 
• No  espazo de 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

O préstamo fíxose, coma sempre, nos recreos, en Primaria coa axuda dun grupo 
de alumnos de 3º ciclo, previa presentación do carné de biblioteca que todos posúen. 
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Co carné de aula que habilitamos manualmente ao principio de curso, 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 a 
outras bibliotecas material para completar a documentación para as nosas propostas, 
especialmente as exposicións temáticas (nós mariñeiros, Século XVIII, Samaín, etc. ). 

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 aos comerciais que se achegaron ao Centro, estudamos as 
ofertas que nos chegaron ao correo electrónico, pasamos a información aos posibles 
interesados e fixemos os pedidos que se consideron 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  fición  como  de  consulta,  en  diferentes  soportes. 
Adquirimos principalmente contos, libros de lectura e consulta, bandas deseñadas e 
películas, algúns deles relacionados co Século XVIII, coas celebracións anuais e con 
actividades específicas que se realizan dentro das aulas.

En  canto  á  documentación  virtual,  analizamos  a  que  nos  chega  ao  correo 
electrónico a  través do PLAMBE ou outras fontes e  fixémola chegar aos posibles 
interesados para que puideran utilizala como consideraran oportuno. Tamén buscamos 
e difundimos documentación  para as actividades que propuxo a biblioteca ou aquelas 
que partiron doutros grupos,  ciclos ou  departamentos  cos que colaboramos,  e  que 
presentamos nesta memoria como anexos. No presente curso iniciamos a utilización do 
marcapáxinas SYMBALOO para poder reunir nun só espazo virtual todos os enlaces 
relacionados cun tema concreto e facilitar así non só o acceso a eles  senón tamén a 
súa  actualización constante e a reutilización en cursos posteriores. 
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http://www.symbaloo.com/shared/AAAAAfuGv8QAA41-4VvAzA==
http://www.symbaloo.com/shared/AAAAAaWWH6QAA41-4VwJMA==

3.1.6. Adquisición de equipos informáticos

O  curso  pasado  dedicamos  parte  do  presuposto  do  grupo  de  traballo  á 
adquisicón  de  dous  libros  electrónicos  que  pensabamos  utilizar  este  ano, 
especialmente cos alumnos que, pola razón que fose, non tivesen acceso aos recursos 
necesarios.  Desgraciadamente  os  aparellos  resultaron  defectuosos  e  foi  preciso 
devolvelos e facer a reclamación correspondente, polo que non puidemos contar con 
eles nin ousamos adquirir outros, quedando pendente este apartado para  o vindeiro 
curso 

3.1.7. Conservación, control e dinamización dos fondos

 As tarefas de conservación e control dos fondos son imprescindibles para que a 
comunidade  escolar  poida  ter  sempre  ao  seu  servizo  o  que  precisa,  pero  non  son 
doadas de facer. Os usuarios teñen libre acceso aos estantes e fomentamos que se 
acheguen ao material, que o consulten e que elixan todo o que precisan, pedíndolles 
tamén que o coloquen onde corresponde e que, se necesitan levalo para a aula ou as 
casas, fagan o préstamo informático para rexistrar os movementos, pero non sempre 
ocorre así. Ademais hai fondos moi apreciados que entran e saen da biblioteca varias 
veces durante o curso e que sofren o deterioro normal nestes casos e outros que 
desaparecen. Neste curso, como nos anteriores, detectamos libros en mal estado e 
tamén  a  falta  dalgún  material,  polo  que  dedicamos  bastante  tempo  a  reparar  ou 
repoñer o que está danado e a buscar o que está perdido ou esquecido nalgún andel ou 
caixón. Sería preciso contar cunha persoa encargada da biblioteca a tempo completo 
para que todo funcione mellor, pero a realidade é outra, así  que no vindeiro curso 
teremos  que  sacar  tempo  para  facer  entre  os  usuarios  unha  campaña  de  boas 
prácticas no uso e disfrute da bibloteca e dos seus recursos. 

En canto á labor de dar a coñecer os fondos á comunidade escolar, fixemos 
varias  EXPOSICIONS  TEMÁTICAS  fóra  da  biblioteca,  preparamos  MOCHILAS 
VIAXERIAS  para  que  os  pais  dos  alumnos  de  Infantil  e  1º  ciclo  de  Primaria 
compartiran  algunhas  lecturas  cos  seus  fillos,   e  mantivemos  expostas  as  novas 
adquisicións na SECCIÓN DE NOVIDADES. 
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3.1.8. Comunicación das actividades á comunidade escolar
A maioría das comunicacións co profesorado realizámolas a través do correo 

electrónico  porque  xa  estamos  habituados  a  utilizalo  para  outras  cuestións 
académicas, pero tamén falamos persoalmente con calquera membro da comunidade 
escolar ou delegamos nos coordinadores de ciclo, nos xefes de departamento e nos 
titores para facer chegar información ou documentación aos profesores, alumnos e 
familias.  Ademais elaboramos carteis e outros documentos para os vestíbulos e os 
corredores ou para entregar aos membros da comunidade escolar, que adxuntamos 
como anexos. 

Na páxina web do centro hai un espazo de  biblioteca onde xa fomos colgando 
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material, pero que seguimos sen poder actualizar; tampouco conseguimos dinamizar os 
blogs, que son una ferramenta atractiva, de fácil manexo e que chega a moita xente. 
Na aula virtual, sen embargo, seguimos a colocar a PREGUNTA DA SEMANA para que 
os participantes poidan acceder dende os ordenadores do centro ou dende as súas 
casas ao material e  abrimos un espazo dedicado á EDUCACIÓN INFORMACIONAL e 
á AVALIACIÓN, que foron os temas tratados no proxecto de formación en centros 
bianual que acabamos de rematar e onde publicamos os documentos que elaboramos.

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=122

No momento histórico no que nos atopamos, onde as TICs están a revolucionar 
todos os ámbitos da vida, é imprescindible asumir esta realidade, cambiar hábitos e 
dedicar  tempo  e  esforzo  a  publicar  nos  espazos  virtuais  a  información  sobre  as 
actividades, a documentación para realizalas e os materiais producidos, tal como fan 
outros  membros  de  comunidade  escolar.  O  vindeiro  curso  seguiremos  intentanto 
atender este aspecto deficitario do noso traballo. 

3.1.9. Agradecemento aos colaboradores

Para  agradecer  aos  alumnos  do  3º  ciclo  de  Primaria  a  súa  colaboración  nas 
tarefas de préstamo durante todos os recreos do curso, preparamos un pequeno acto 
no  que  lles  entregamos agasallos  e  lles  manifestamos  a  nosa  satisfacción  por  ter 
contado coa súa axuda. Tamén fixemos unha reunión na biblioteca para entregar os 
premios aos grupos gañadores da Pregunta da Semana e un pequeno agasallo a todos os 
participantes  e  para  darlles  as  grazas  por  adentrarse  no  SÉCULO  XVIII  con 
dedicación e entusiasmo.

3.2.Fomento da lectura, da escritura e das habilidades informacionais
O  CPI  Castro  Baxoi  é  un  un  centro  dinámico  dende  hai  tempo,  pero 

especialmente  dende  hai  dous  cursos,  debido  á  reestructuración  dos  grupos  de 
traballo que contan con coordinadores moi activos e ás directrices do novo equipo 
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directivo, que elabora programas detallados e coordina con mestría todos os actos e 
especialmente aqueles nos que participa  conxuntamente toda a comunidade escolar. 
Traballamos, pois, de xeito colaborativo e todos participamos das iniciativas de todos 
aportando a cada actividade e evento o que o noso grupo de traballo, especialidade, 
cometido ou habilidade permite.  Nalgúns casos somos promotores e noutros apoio, 
pero estamos 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 catro anos co título 
xenérico  DENDE  ÁS  CAVERNAS  ÁS  ESTRELAS,  estivo  dedicada  este  curso  á 
segunda parte da IDADE MODERNA e levou por título O SÉCULO XVIII. E POR FIN, 
A LUZ! A ILUSTRACIÓN. 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 variados en soportes físicos e virtuais e 
que  compartan  os  coñecementos  adquiridos  coa  comunidade  escolar;  tamén 
pretendemos favorecer a colaboración entre 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, 
Nadal, Día da Muller Traballadora, Día contra a violencia de Xénero, Día da Paz, Día do 
Libro,  Día das Letras Galegas,  Días da Ciencia) 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. No Nadal, co fin 
de animar ás familias a darlle valor aos libros e á lectura, elaboramos unha pegatina 
que cada neno levou para a casa o último día de clase, despois de que cada titor lles 
falara da importancia de recibir e apreciar o agasallo dun libro.
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3.2.1.  O Século XVIII. E por fin, a luz! A ilustración. 

Toda a comunidade escolar participou, dun xeito ou doutro, no desenvolvemento 
do proxecto de traballo arredor do Século XVIII, dentro e fóra das aulas, no horario 
escolar e noutros momentos. As liñas de actuación nas que repousou, como cada ano, o 
proxecto son as seguintes:

• 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  polas  catro  etapas  históricas  traballadas  ata  o  momento: 
Prehistoria, Grecia e Roma, Idade Media e Idade Moderna.

• A  Pregunta da Semana:  elaboramos  preguntas  sobre  diversas  cuestións  do 
SÉCULO XVIII (1º trimestre)  e fómolas colgado nun taboleiro do corredor 
entre os edificios de Primaria e Secundaria e na aula virtual. Os alumnos de 3º 
ciclo de Primaria e da ESO, en equipas,  buscaron as respostas utilizando os 
equipos  informáticos  e  os  fondos  bibliográficos  da  biblioteca  (2º  e  3º 
trimestres)
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http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=134
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• A ambientación (1º e 2º trimestres): construímos a ÁRBORE DA LIBERDADE 
cos simbólicos gorros fríxios, as escarapelas tricores da Francia revolucionaria 
e  as  palabras   clave  da  DECLARACIÓN DOS DEREITOS DO HOME E DO 
CIDADÁN  e elaboramos outros elementos característicos da época: vestidos, 
armas, accesorios... para recrear esta etapa histórica. Tamén montamos unha 
exposición  con  todo  o  material  bibliográfico  da  biblioteca  sobre  o  SÉCULO 
XVIII e os retratos dos personaxes históricos máis relevantes, arredor dos 
cales,  como  indicamos  máis  arriba,  fixeron  traballos  de  investigación  os 
alumnos.

• A  documentación (1º  trimestre):  buscamos,  elaboramos  e  distribuímos 
documentación  relacionada  co  tema  para  que  cada  grupo,  nivel  ou  materia 
puidese estudar o  Século XVIII dende a perspectiva máis conveniente e nos 
tempos e espazos que cada titor/profesor considerase máis oportunos (Anexos)

• O traballo nas aulas (1º, 2º e 3º trimestres): estudamos diferentes aspectos 
do  Século XVIII -sociedade, arte, literatura, vida cotiá...-  e elaboramos  e 
compartimos  documentos,  cadaquén  segundo  as  súas  propias  necesidades  e 
apetencias, tal como sinalamos no apartado do Proxecto Lector (Anexos).

• O Antroido (2º trimestre): recreamos o Século XVIII cun desfile e diferentes 
representacións, polo que, entre todos, despois de documentarnos e traballar 
sobre os aspectos elexidos,  deseñamos e fabricamos disfraces e accesorios e 
preparamos a posta en escea. O 13 de febreiro, seguindo o  programa no que se 
delimitaron con precisión tempos, lugares e actividades, celebramos o Antroido 
temático presidido pola árbore da liberdade. 
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Desfilaron todos os grupos segundo o guión preparado polos alumnos de  PDC 
facendo as representacións que tiñan preparadas:

EI OS INVENTOS DO SÉCULO XVIII

EP, 1º A e B MOZART, un gran músico do XVIII

EP, 2º A PEDRO E O LOBO, unha fábula de Samaniego

EO, 2º B OS RATOS E O GATO, outra fábula de Samaniego

EP, 3º e 4º INDÍXENAS DE NORTEAMERICA

EP, 5º e 5º INDÍXENAS DO PACÍFICO: HAWAIANOS

ESO, 1º A REVOLUCIÓN FRANCESA

ESO, 2ºA BURGUESES E BANDOLEIROS

ESO, 2º B SISTEMA ESCLAVISTA

ESO, 4º A INDIOS  E  VAQUEIROS,  COMO  ADIANTO  DA  ETAPA 
HISTÓRICA DO VINDEIRO CURSO (O SÉCULO XIX)
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Os  alumnos  da  ESO  que  non  participaron  no  desfile  histórico  asumiron  a 
presentación do acto,  acompañaron o Antroido na súa despedida (3º ESO), escribiron 
e  leron  o  manifesto  cos  bos  desexos  para  a  comunidade  escolar  e  axudaron  nas 
diferentes tarefas de organización. 
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As familias  participaron na preparación desta actividade, elaborando disfraces, 
accesorios, produtos e doces,  e no seu desenvolvemento. Ademais foron moitos os 
pais, nais e avós que se achegaron ao centro para disfrutar de todas as actividades e 
aprender dos seus fillos feitos, curiosidades e referencias do Século XVIII.

O traballo específico que se realizou dentro das aulas nos distintos grupos, 
niveis e materias foi o seguinte:  

EDUCACIÓN INFANTIL investigou sobre os inventos do Século XVIII e preparou 
debuxos relativos ao tema para a súa caracterización no Antroido.

EDUCACIÓN PRIMARIA traballou diversos aspectos da etapa histórica a partir de 
documentación proporcionada pola biblioteca e ademais cada nivel investigou sobre os 
personaxes e feitos que ían representar no desfile do Antroido e deseñou e fabricou 
vestidos e accesorios para as postas en escea.
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• 1º EP: No primeiro trimestre fixeron un traballo de investigación sobre Mozart, 
crearon un mural informativo, compuxeron e ensaiaron unha peza teatral sobre 
a vida e outra deste músico e represéntarona no festival de Nadal. 
 

• 2º  EP:  No  primeiro  trimestre  documentáronse  sobre  a  vida  e  obra  de 
Samaniego, traballaron arredor de dúas fábulas (Pedro e o lobo e Os ratos e o 
gato), compuxeron unha peza teatral e representárona no festival de Nadal.

• 3º e 4º de EP: No primeiro trimestre buscaron información sobre a situación 
dos pobos indíxinas en América do Norte, no momento en que este territorio se 
estaba  a  converter  nunha  nación  e  prepararon  a  representación  para  o 
Antroido,

• 5º e  6º  EP:  No primeiro trimestre seguiron a estela  do Capitán Cook  polos 
mares e océanos inexplorados e buscaron información sobre os pobos indixenas 
para preparar a súa actuación no Antroido. 

ENSINO  SECUNDARIO: Nesta  etapa  cada  grupo,  acompañado  do  seu  titor, 
documentouse sobre algún aspecto do Século XVIII e preparou vestidos, accesorios, 
representacións e coreografías, según a súa preferencia, para participar no Antroido 
temático. Tamén se fixeron traballos específicos nalgunhas materias e léronse libros 
ambientados nesta etapa histórica.  O CLUB DE LECTURA SALICORNIA, para poñer 
un broche de ouro ás súas actividades, visitou O PAZO DE OCA (A Estrada) para 
coñecer como vivían e convivían as diferentes clases sociais galegas da época. 
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3.2.2. As exposicións 

Aproveitamos as celebracións anuais e outros eventos para facer exposicións 
bibliográficas temáticas  e para dar a coñecer os materiais elaborados polos alumnos 
nas diversas actividades de aula. 

>>> O SÉCULO XVIII: material bibliográfico e persoeiros.
No vestíbulo de Secundaria colocamos todo o material bibliográfico relacionado co 
Século XVIII co fin de dalo a coñecer e de facilitar a súa utilización e expuxemos 
posteriormente  os  traballos  realizados  en  diversas  actividades  de  aula.  Tamén 
escollemos imaxes dos persoeiros desta época e colocámolas arredor dos fondos para 
que  a  comunidade  escolar  se  familiarizase  con  todos  eles  co  fin  de  preparar 
posteriormente traballados de investigación sobre a súa vida e obra. 

>>> O SAMAÍN E O OUTONO LARPEIRO: maxia e receitas de cociña.
Fixemos unha selección de libros e outro material relacionado coa maxia e expuxémolo 
no vestíbulo de Secundaria que se ambientou para a ocasión. No vestíbulo de Primaria 
montamos a exposición de cabazas decoradas  e a de  receitas de cociña con produtos 
do outono que foron elaborando os alumnos das tres etapas nas aulas durante os días 
previos.
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>>> O DÍA DA PAZ: lápis, boli e pluma en favor da paz. 
Recollemos os traballos realizados nas aulas para celebrar este día e montamos unha 
exposición. Os tres elementos que compoñen o logo do noso colexio foron a base para 
escribir frases e ilustrar os desexos de paz. E xunto a eles estiveron algúns libros da 
biblioteca relacionados co tema. 

>>> O DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO: Libros, carteis e medallóns.
Montamos a exposición cos carteis  confeccionados polos alumnos de todas as etapas 
nas aulas e os medallóns feitos  polos alumnos de lingua galega de 3º e 4º da ESO con 
frases relacionadas co tema a partir das lecturas propostas polo Departamento. 
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 >>> O DÍA DA MULLER TRABALLADORA
Elaboramos  carteis  para  recordar  á  comunidade  escolar  a  importancia  desta 
celebración  e colgámolos nun taboleiro xunto coa exposición das fichas elaboradas en 
Lingua Galega polos alumnos de 4º de ESO co tema EU ESCOLLO A... ESCRITORAS 
GALEGAS DO SÉCULO XXI, traballo que queda recollido nun libro para a sección AS 
NOSAS CREACIÓNS da biblioteca.

>>> O DÍA DA CANDELORIA: Libros, nós e palabras de afecto. 
Enredamos nun taboleiro os nós mariñeiros confeccionados polos alumnos e as palabras 
de afecto que elexiron e coseron a un cartón, construímos un cadro coa relación de 
nós e fixemos  e  escolma bibliográfica relacionada co tema que colocamos a carón. 
 

>>> O DÍA DO LIBRO, DON QUIXOTE E AS NOSAS CREACIÓNS
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Para  celebrar  do  Día  do  Libro,  e  como  complemento  á  nosa  proposta  de  lectura 
colectiva,  no  recuncho  de  lectura  relaxada  e  no  vestíbulo  de  EP,  a  carón  dos 
exemplares de Don Quixote que temos na biblioteca, colocamos as postais ilustradas 
polos alumnos con  textos desta obra, os cadernos viaxeiros dos alumnos de 1º de 
ESO, as camisetas decoradas polos alumnos de Cultura Clásica e os libros de creación 
propia  que  pasarán  a  formar  parte  da  sección  AS  NOSAS CREACIÓNS:  Outono 
larpeiro.  Recetario1, Outono larpeiro. Recetario 2, Catálogo de beleza gratuita, Eu  
escollo a....  Escritoras galegas do S. XXI, Microrrelatos, Haikus, A que me sabe o  
amor?, Greguerías, Nós mariñeiros

>>> O DÍA DAS LETRAS GALEGAS: contos e ilustracións para un concurso.
Como  en  anos  anteriores  os  alumnos  participaron  no  concurso  de  narración  e 
ilustración convocado polo Concello e montamos a exposición cos seus traballos. 
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>>> OBRADOIRO DE AFECTIVIDADE: Mulleres na historia
Os alumnos de 4º de ESO  traballaron durante todo o curso sobre a afectividade e as 
relacións entre homes e mulleres e fixeron unha procura de información sobre as 
mulleres na historia e elaboraron carteis  que se expuxeron ao rematar o obradoiro. 

3.2.3. As celebracións 

A  biblioteca  estivo  presente  en  todas  as  celebracións  colaborando 
estreitamente cos  demais grupos de traballo, seleccionando fondos e documentación, 
elaborando  material  de  traballo,  montando  exposicións,  facendo  publicidade, 
ambientando,  recollendo imaxes gráficas e de vídeo para as memorias e apoiando as 
actividades.

 >>> O SAMAÍN: Achegámonos á maxia,á cociña  e ao terror culinario e de cine 
Propuxemos,  xunto  coas  outras  equipas  de  traballo,  un  achegamento  culinario  aos 
produtos do outono coa elaboración e ilustración de receitas salgadas ou doces para 
expoñer nos taboleiros e crear, posteriormente, un recetario de cociña outonal; tamén 
os  invitamos  a  poñer  en  práctica  as  súas  receitas  e  traer  os  pratos  e  postres 
preparados ao colexio o día do magosto para compartilos cos compañeiros (Anexo)
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O CLUB DE LECTURA SALICORNIA aproveitou esta celebración para elaborar pratos 
“terroríficos”  (a  decoración  e  o  nome  do  prato  debían  estar  relacionados  cos 
personaxes e acontecementos típicos destas datas) e para celebrar un “aquelarre” 
vespertino na biblioteca do colexio no que asistimos a un programa dobre de CINE DE 
TERROR, lanzamos meigallos, xogamos e degustamos as especialidades previamente 
cociñadas. Fixemos tamén unha selección de documentos relacionados coa maxia para 
expoñelos no vestíbulo  de  Secundaria  xunto coa ambientación que a  celebracións 
requería. 
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>>> O NADAL: Encontrámonos co Apalpador. Falamos da importancia dos libros e 
levamos unha pegatina para as nosas casas

Como ven sendo habitual dende hai uns cursos,  os contos do Apalpador saen da 
biblioteca e percorren as aulas de Infatil  e Primaria para preparar a visita deste 
personaxe que recolle as cartas que lle escriben os alumnos. Tamén elaboramos un 
cartel e unha pegatina para recordarlles aos alumnos e ás familias a importancia da 
lectura e que un libro pode ser un bo agasallo para celebrar o Nadal (Anexo)

>>> O DÍA DA PAZ: Erguemos lápis, boli e pluma contra a violencia 
No presente curso, por cuestións de operatividade,  decidiuse non celebrar este 

día cun acto colectivo nos espazos comúns, polo que, xunto coas outras equipas de 
traballo,  propuxemos  actividades  para  realizar   nas  aulas  nas  que  o  logo  do  noso 
centro,  composto  por  un  lápis,  un  boligrafo  e  unha  pluma,  serviu  para  recordar  o 
ataque terrorista sufrido polos traballadores da revista Charlie Hebdo en Francia e 
para reivindicar un mundo en paz. Entregamos a cada etapa educativa un cartel e a 
parte  do  logo  que  a  representa  para  que  escribiran  lemas  en  favor  da  paz,  o 
MANIFESTO POLA PAZ elaborado  polos alumnos da ESO e unha canción seleccionada 
polo profesor de música acompañada dun documentos sobre os cantautores . Nos días 
previos cada grupo preparou os seus lemas e fómolos recollendo para montar unha 
exposición, que acompañamos con material bibliográfico da biblioteca. O día da paz, 
nas aulas, lemos o Manifesto e cantamos Luces errantes de Ismael Serrano (Anexo).

CPI Castro Baxoi – Memoria PLAMBE 2014-2015                                          46



BIBLIOTECA

>>> O DÍA DA CANDELORIA: Nós mariñeiros e palabras de mar e de amor

Para celebrar o día da Candeloria creamos unha batería de actividades que enlazan as 
palabras de amor e afecto coas palabras do mar e dos mariñeiros, e fixémolo a través 
dun  OBRADOIRO  DE  NÓS  MARIÑEIROS  e  dun  traballo  sobre  o  LÉXICO  DA 
AFECTIVIDADE (todos os grupos), da visita de XURXO SOUTO (2º ESO) cos seus 
Contos do mar de Irlanda, da lectura de Contos mariñeiros de varios autores (Club de 
Lectura) e da elaboración dun MANUAL DE NÓS MARIÑEIROS (4º PDC).  
Durante unha semana e seguindo o calendario preparado pola Xefatura de Estudos, 
cada grupo, acompañado polos alumnos do Pelotón Lingüistico, dos membros do Club de 
Lectura e do mestre cordeeiro Marcos Robles Azcárraga,  coñeceu a relación de nós 
mariñeiros que escollemos e aprendeu a facer un deles;  despois,  cos seus titores, 
elexiu  unha palabra relacionada cos sentimentos que coseu nun cartón (Anexo).

O Día da Candeloria enredamos nun taboleiro palabras e nós e expuxemos material  
bibliográfico  relacionado co  tema,  xunto  co  cadro de  nós  que montamos para  que 
poidesen identificalos doadamente. 
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Tamén recibimos a visita de Xurxo Souto que falou dos mares e mariñeiros dos seus 
Contos do Mar de Irlanda aos alumnos de 2º de ESO, cantou e fíxonos cantar e berrou 
e fíxonos berrar“medre o mar” , tal como publicamos na páxina web do noso Centro: 

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/node/819

O traballo proseguiu no Club de Lectura, que leu e comentou contos mariñeiros de 
varios autores:

SOUTO, Xurxo: Contos do mar de Irlanda, Ed. Xerais 
CABANA, Darío Xohan: A mariñeira de Quilmas
      http://www.culturamaritima.org/files/ardentia4-cabana.pdf
VV,AA: No lombo do Atlántico. Relatos de auga e sal,
      http://www.vieiros.com/media/No_lombo_atlantico/Lombo_Atlantico.pdf

e na aula de 4º PDC, que fixo un traballo de documentación sobre os nós mariñeiros e 
elaborou un manual de instruccións para facer todos os que coñecemos no obradoiro e 
que pasará a formar parte da sección AS NOSAS CREACIÓNS da biblioteca (Anexo).
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>>> O ANTROIDO: Vivimos no SÉCULO XVIII

Como expuxemos anteriormente, o Antroido é unha parte moi importante da 
nosa campaña de fomento da lectura,  xa que todos os grupos investigan  diversos 
aspectos do tema proposto,  neste caso O SÉCULO XVIII. E POR FIN, A LUZ! A 
ILUSTRACIÓN,  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. 

>>> O DÍA DO LIBRO: Lectura compartida de textos de Cervantes.

Celebramos o Día do Libro elaborando un cartel explicativo para os corredores 
e as aulas, ambientando o recuncho de lectura relaxada creado o curso pasado para 
ofrecelo  como  espazo  compartido,  buscando  e  difundindo  documentación  sobre 
Cervantes e a súa obra, especialmente dos entremeses, e  propoñendo ler en grupo o 
texto titulado  O libro que tes ao lado co que María Solar agasallou ás Bibliotecas 
Escolares, Don Quijote en verso para niños de María A. Domínguez e o entremés Los 
habladores de Cervantes. Algúns grupos achégaronse ao sofá-libro para compartir as 
lecturas e outros fixérono nas aulas. Tamén expuxemos os cadernos viaxeiros e as 
postais ilustradas con textos de Cervantes que elaboraron os alumnos de 1º de ESO e 
os marcapáxinas feitos por alumnos de Infantil (Anexo)
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3.2.4. As mochilas viaxeiras

Continuamos con esta actividade para Educación Infantil e 1º ciclo de Educación 
Primaria, que segue a ter unha moi boa acollida polo profesorado e alumnos e tamén 
polas  súas  familias.  Durante  o  1º  trimestre  fixemos  a  selección  do  material  e 
preparamos os cadernos viaxeiros  e no 2º e 3º trimestres 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.   Todos  os 
participantes  amosaron  gran  satisfacción  coa  experiencia  que  repetiremos  nos 
vindeiros cursos. Esta é a memoria é a valoración que fai o profesorado que estivo 
implicado nesta actividade:  

Un  ano   máis,  todos  os  titores  coinciden  en  sinalar  que  foi  unha  
experiencia moi positiva. Permitíu despertar nos alumnos novos intereses  
en  libros  temáticos  que,  a  priori,  non  escollerían  por  si  mesmos.  A  
implicación e valoración por parte das familias tamén foi boa. Consideran  
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que é unha maneira moi adecuada para fomentar o gusto pola lectura e ir  
adquirindo uns bos hábitos lectores. Ademáis con esta tarefa se fomenta  
a responsabilidade, o coidado do material, o gusto polo traballo ben feito  
e a cultura do esforzó, ao tempo que posibilita traballar as competencias  
lingüística e artística.Foi moi interesante o intercambio de opinións que se  
producíu  na  clase  entre  compañeiros  acerca  dos  libros  lidos.  Cada  un  
manifestaba o seu parecer cos argumentos axeitados. Este procedemento  
levounos  a  pensar  que no  vindeiro curso  se podería  levar  a  cabo unha  
proposta de  booktube como unha ferramenta innovadora de animación á  
lectura.

E estas son algunhas das palabras escritas polas familias  nos cadernos viaxeiros 
despois de realizar a actividade cos seus fillos nas casas: 

Para Daniel foi a primeira vez desta experiencia “A mochila viaxeira” e  
encantoulle. Sentiuse maior traendo contos da escola e compartíndoos coa  
familia,  igualiño  que  o  seu  irmán  maior.  Gracias  por  darnos  esta  
oportunidade de disfrutar de novas lecturas!

 Encantounos  esta  iniciativa  lectora  porque  pensamos  que  fomenta  o  
hábito da lectura para que os nenos e nenas aprendan a apreciar desde  
moi cedo o marabilloso mundo dos libros.

Iker  non  nos  deixou  facer  nada  na  casa  ata  que  conseguiu  que  nos  
puxeramos a ler os contos. A mochila viaxeira viaxou ata Santiago, á casa  
de Abuela Lola, non a deixou na casa nin o fin de semana.

A mochila  viaxeira parécenos unha bonita experiencia para as familias.  
Para  Alicia,  nun  primeiro  momento,  supuxo  unha  especie  de  
responsabilidade e ao mesmo tempo chegou á casa con moita fachenda coa  
mochila, xa que levaba moito tempo agardando a que lle tocara.

Xoel  salió  entusiasmado  con  la  mochila  viajera,  iniciativa  que  ya  
conocíamos por su paso por infantil y que nos encanta, ya que podemos  
compartir material. Una idea brillante. 
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3.2.5. O Club de Lectura Salicornia
O Club de Lectura Salicornia que é unha parte moi activa  da nosa Biblioteca, 

estivo formado ao principio por 35 alumnos de Secundaria e catro profesoras (Chus 
Azcárraga que é a coordinadora, Begoña Martín, Carmen Sánchez e Carmen Presedo), 
reducíndose  o  número  de  membros  con  posterioridade,  xa  que  algúns  alumnos 
decidiron  non  continuar.  Os  24  que  quedamos  participamos  en  actividades  que 
detallaremos na memoria do Club de Lectura, pero que tamén relacionamos aquí:  

--- LEMOS textos e  obras literarias e fixemos actividades relacionadas con elas: 
Escolma de contos de medo,  Mis whatsapps con mamá de Alban Orsini,  Os dereitos  
dos libros, María e máis eu de Miguel Gallardo e Escolma de contos do mar.

---Participamos  no  OBRADOIRO  DE  HAIKUS  ao  aire  libre  dirixido  por  Lois  ,  o 
monitor  de  xadrez  do  colexio,  onde  aprendemos   como  son  estas  composicións, 
coñecemos  algúns  autores,  lemos  unha  escolma  e  creamos  os  nosos  haikus 
inspirándonos  na  natureza  que  nos  rodeaba  para  compoñer  un  libro  que  pasará  a 
formar parte da sección AS NOSAS CREACIÓNS da biblioteca. 

--- Preparamos o espectáculo CONTAMOS E CANTAMOS con teatro, contos, poesía e 
cancións para avós do Centro de Día Geriatros de Laraxe cos que compartimos despois 
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merenda e conversa, con momentos moi emotivos tanto para os rapaces como para os 
maiores. 

---Participamos no OBRADOIRO DE NÓS MARIÑEIROS como axudantes do monitor, 
Marcos Robles Azcárraga: aprendemos a facer os nós e despois acudimos con el ás 
clases para axudarlles aos nosos compañeiros a aprender a facelos. 

---Participamos nun AQUELARRE CINEMATOGRÁFICO no que vimos dúas películas 
de terror,  comemos os pratos terroríficos que preparamos previamente e fixemos 
conxuros diridos pola Feiticeira de Monfero. 
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---Visitamos o PAZO DE OCA (A Estrada) para aprender como vivían e se relacionaban 
os habitantes do pazo  e a xente do seu arredor no século XVIII.

3.2.5 As visitas de profesionais e animadores 

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. 
Visitaron  o Centro profesionais e animadores, pero tamén houbo moitas saídas ao 
teatro,  museos,  espectáculos  musicais  e  de  danza  etc.  organizadas  polos  ciclos  e 
departamentos.  Algunhas  das actividades que se levaron a cabo no colexio  son  as 
seguintes:
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>>> A  compañía  Títeres  Tres  Globos representou O parrulo  feo para  todos  os 
alumnos de Educación Infantil.

>>>  Dous  contacontos  ofrecidos  polas  editoriais  Sotelo  Branco  e  Santillana 
traballaron cos  alumnos de 1º  Ciclo  de  EP arredor dos  libros  dos seus  itinerarios 
lectores: Sapo y Sepo, un año entero, El secuestro de la bibliotecaria, A nube de  
cores.

>>>  O escritor Carlos  Negro,  autor  de  Penúltimas  tendencias,  unha  obra  do 
itinerario lector de lingua galega de 3º e 4º de ESO , compartiu cos alumnos destes 
niveis  a súa experiencia creativa.
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>>> O escritor  Fernando Lalana é o autor de tres dos libros do itinerario lector de 
lingua castelá:  13 perros  (1º ESO e 4º PDC),  Amsterdam Solitaire  (2º ESO) e  La 
tuneladora (3º ESO) e veu ao colexio para falarlles aos alumnos deste nivel do seu 
oficio e da súa obra. 

>>> O escritor Xurxo Souto, autor do libro Contos do mar de Irlanda, algúns dos cales 
leron os alumnos de lingua galega da ESO e os membros do Club de lectura, estivo cos 
alumnos de 2º de ESO  para falarlles das historias e das palabras do mar. A súa visita  
estivo  enmarcada  na  celebración  da  Candeloria,  xunto  co  Obradoiro  de  nós  e  as 
palabras da afectividade.  
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4.  GRAO  DE  IMPLICACIÓN  DO  CENTRO  E  DA 
COMUNIDADE EDUCATIVA 

O grao de implicación do centro e da comunidade educativa no proxecto da 
biblioteca  é  grande,  xa  que  todas  as  actividades  que  propón  son  ben  acollidas  e 
incorporadas aos currículos. A colaboración entre os membros da comunidade escolar 
segue a ser estreita e hai moitas persoas implicadas na organización e coordinación 
das actividdes colectivas, polo que foi doado traballar conxuntamente no fomento da 
lectura e a escritura. A biblioteca xa é unha ferramenta máis do proceso de ensino-
aprendizaxe e as súas instalacións, fondos e propostas de traballo forman parte da 
actividade diaria. Os seus servizos tamén son solicitados a miúdo para a realización 
das distintas actividades académicas:  consulta de fondos bibliográficos,  utilización 
dos equipos informáticos para buscar información,  elaborar documentos, acceder á 
aula virtual, etc.  Como non temos tempo material para realizar de xeito sistemático a 
formación de usuarios,  os titores informan aos alumnos sobre o funcionamento da 
biblioteca  e  acoden  ás  instalacións  de  xeito  periódico  para  seleccionar  material,  
utilizar o recuncho virtual, ler ou documentarse, aínda que moitos prefiren trasladar 
os fondos ás aulas para traballar máis comodamente, pois o espazo é compartido polas 
tres etapas educativas e os horarios dos recreos non coinciden, polo que ás veces hai 
grupos  traballando  cando  outros  acoden  á  biblioteca  para  utilizar  o  servizo  de 
préstamo, facer os deberes, estudar ou ler.

En canto ás  actividades de xestión,  é xeralmente o  profesorado con tempo 
asignado no seu horario o que se ocupa delas, xa que para o resto non resulta doado. 
Sen embargo, nas actividades de dinamización a participación é grande e son moitas as 
accións encamiñadas a facer realidade o Proxecto Lector, tanto dentro coma fóra das 
aulas. Os diferentes equipos de traballo, incluído o directivo, están sempre dispostos 
a  botar  unha  man  cando  se  precisa,  do  mesmo  xeito  que  a  biblioteca  atende  os 
requerimentos que se lle fan.

A comunicación coas familias e co entorno máis inmediato é máis dificultosa, 
pero utilizamos as instalacións do concello para as nosas actividades e asistimos aos 
obradoiros,  charlas,  conferencias,  exposicións,  etc.  que  se  nos  ofrecen;  tamén 
invitamos a toda a comunidade escolar ás celebracións para que poida compartir as 
nosas experiencias e intentamos preparar algunha actividade que os implique dalgún 
xeito. 

Estamos  realmente  satisfeitos  co  alto  grao  de  participación  da  comunidade 
escolar no noso proxecto educativo e seguiremos traballando para mellorar aqueles 
aspectos máis deficitarios.
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5.  GRAO  DE  INTEGRACIÓN  DOS  RECURSOS  DA 
BIBLIOTECA  NOS  PROCESOS  DE  ENSINO-
APRENDIZAXE DAS DIVERSAS ÁREAS 

Facer os cambios metodolóxicos necesarios para que os alumnos constrúan o seu 
coñecemento é unha tarefa dificultosa que precisa tempo e esforzo. A biblioteca vén 
traballando  neste  senso  dende  que  comezou  a  súa  andaina,  a  través  do  diálogo 
constante  coa  comunidade  escolar  para  coñecer  cales  son  as  súas  necesidades  e 
realizar as xestións necesarias para satisfacelas. 

Utilízanse os fondos bibliográficos con bastante asiduidade, especialmente para 
as actividades de lectura, pero sobre todo a documentación que imos facilitando sobre 
temas diversos a través do correo electrónico. Pertencer ao PLAMBE pon nas nosas 
mans material moi valioso que analizamos e reenviamos a quen consideramos que pode 
interesar, que non dubida en facer uso del. Temos a fortuna de ter aulas moi ben 
equipadas dende o punto de vista tecnolóxico, a case totalidade con pantallas e canón, 
un ordenador de xestión e carros con ordenadores portátiles do proxecto Abalar en 
moitas aulas que poden ser trasladados cando se precisa. Contamos tamén con varias 
pizarras dixitais  e un  Plan  TIC ben estruturado que  nos permite ir  coñecendo as 
ferramentas  virtuais  para  desenvolver  o  Proxecto  Lector  na  súa  vertente 
informacional.  De  feito,  a  enquisa  que  enviamos  para  avaliar  algúns  aspectos  do 
funcionamento da biblioteca amosa que se utilizan diariamente estas ferramentas na 
maioría das aulas, así como o material que facemos chegar e que se selecciona material 
da biblioteca para uso personal e para que os alumnos traballen nas aulas.

Cada  ano   vai  aumentando  o  interese  da  comunidade  escolar  por  atopar  na 
biblioteca o que precisa e as peticións non deixan de chegar, por  iso cremos que os 
nosos fondos e servizos están integrados no proceso de ensino-aprendizaxe e que é 
necesario  seguir  contando con  persoal  e  con  presupostos  específicos.para  atender 
estas tarefas 
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6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
Para poder atender cun mínimo de efectividade todas as tarefas da biblioteca e 

do Club de Lectura, levamos uns cursos asumindo por separado as coordinacións, o que 
nos permite tamén que a formación ofrecida pola administración chegue a máis xente. 
Este curso, como o pasado, coordinou as actividades do Club de lectura Mª Jesús 
Azcárraga  que  asistiu  ás   VIII  Xornadas  dos  Clubs  de  Lectura celebradas  en 
Santiago de Compostela o 5 de xuño de 2015.  Esta coordinadora de biblioteca, pola 
súa parte, estivo nas sesións ás que foi invitada nos Encontros PLAMBE 2014-2015 
celebrados os días 12 e 13 de marzo. Facemos unha valoración moi positiva destas 
actividades de  formación  non  só  polo  que  seguimos  a  aprender,  senón  tamén polo 
motivadoras  que  resultan.  Dedicamos  moito  tempo  ás  tarefas  de  xestión  e 
dinamización  sen  que  se  vexan  de  contado  resultados,  atopando  dificultades  para 
rematar os proxectos e atender a todas a necesidades, perdendo ás veces as forzas e 
as gañas na loita contra os contratempos... e estes encontros anímannos a continuar, 
porque  hai  moita  xente  implicada  na  tarefa  que  non  se  deixa  intimidar  pola 
adversidade. Iso animonous tamén a participar no Proxecto de formación bianual  que 
nos ofreceu o CFR de A Coruña e que se desenvolveu no centro durante o pasado curso 
e o actual cos seguintes grupos de traballo: 

• Arts  &  Crafts  group.  Mellora  da  competencia  lingüistica  coa  integración  de 
seccións bilingües

• Creación de  contidos  audivisuais  e  a  súa  implicación nas  aulas  de  Educación 
Infantil no traballo por proxectos

• Deseño  e  estratexias  de  traballo  co  alumnado  con  necesidades  educativas 
específicas

• Os  contidos  educativos  e  o  coñecemento  libre  na  era  Abalar.  Estratexias 
colaborativas

• Potenciación da biblioteca cara a mellora das competencias lingüísticas e da 
dinamización cultural do centro

Este  último  foi  específico  da  biblioteca  e  axudounos  a  reflexionar  sobre  a 
educación informacional (curso 2013-2014) e a avaliación (curso 2014-2015). Buscamos 
documentación  e  boas  prácticas,  analizámolas  e  reflexionamos  sobre  o  xeito  de 
atender  as  necesidades  da  nosa  biblioteca.  Tamén  recibimos  formación  sobre 
ferramentas virtuais  que nos axuden a crear enquisas para solicitar datos e opinións 
aos  diferentes  membros  da  comunidade  escolar.  En  dúas  sesións  aprendemos  a 
manexar  os  formularios  de  Google  con  Carlos  Parada  Gandos e  despois 
confeccionamos unha enquisa para o profesorado sobre o funcionamento da biblioteca 
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e algúns aspectos do proxecto lector, como os traballos de investigación e  a Hora de 
Ler.  Na aula virtual do CPI Castro Baxoi  hai un espazo coa memoria desta actividade 
e a enquisa que elaboramos.  

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=126
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7. MATERIAIS PRODUCIDOS

Seguimos  a  elaborar  os  materiais  necesarios  para  a  posta  en  marcha  das 
actividades de xestión e de fomento da lectura e da escritura creativa e científica, 
moitos deles seguindo os modelos de cursos anteriores, como o calendario para a Hora 
de Ler ou os Itinerarios Lectores da ESO, a pegatina do Nadal, os cadernos viaxeiros, 
etc..  Outros  ímolos  facendo  segundo  os  precisamos,  especialmente  os  carteis  das 
celebracións, as propostas de actividades ou as memorias das actividades conxuntas. 
Os materiais do Club de Lectura acompañarán a memoria específica e na seguinte 
relación recóllense  os que acompañan esta memoria como ANEXOS: 
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Na memoria gráfica recollemos moitos momentos das actividades realizadas e  algúns 
dos  materiais  producidos  nelas.  Non  está  todo,  pero  sí  unha  gran  parte  do  que 
propoñemos, impulsamos ou apoiamos. 
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8. 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. Traballamos o tema dentro do 
programa de formación en centros mencionado máis arriba e tivemos a ocasión de 
consultar documentos moi completos, de reflexionar sobre as nosas necesidades e de 
preparar enquisas virtuais. Conseguimos elaborar só unha, dirixida ao profesorado, que 
foi contestada por pouco máis da metade do claustro e obtivemos algúns datos que nos 
animan a seguir porfiando na tarefa: moitos non van cos seus alumnos á biblioteca, 
pero achéganse para seleccionar material para as aulas; a maioría considera que os 
fondos son axeitados e suficientes, ainda que o material audiovisual é deficitario;  a 
hora de ler é moi be neficiosa para os alumnos, aínda que hai que cambiar cousas na da 
ESO, porque non funciona debidamente, etc.  Seguramente os alumnos teñan moitas 
máis cousas que dicir sobre o que obteñen da biblioteca e o que esperan dela, polo que 
o  próximo  ano  intentaremos  obter  estes  datos  e  seguir  reflexionando  sobre  as 
melloras posibles.  Mentras tanto e a pesar da fatiga de final de curso e dun certo 
desánimo polo que non puidemos facer ou non fixemos ben, queremos seguir pensando 
que o desenvolvemento deste proxecto merece unha valoración positiva, especialmente 
porque proporciona recursos a quen os precisa e facilita o contacto e a colaboración 
das tres etapas educativas.  
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9. AS PREVISIÓNS DE FUTURO

O curso próximo pretendemos continuar coa mesma dinámica de traballo, pero 
correxindo os aspectos máis deficitarios,  como o control de fondos, a formación de 
usuarios  e  a  alfabetización  informacional  dentro  da  biblioteca.  Tamén  seguiremos 
apoiando  as  iniciativas  da  comunidade  escolar  que  favorezan  a  consecución  das 
competencias  básicas,  especialmente  a  lingüistica  e  a  informacional,  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. Adxuntamos como Anexo o documento que elaboramos 
para  solicitar  a  nosa  continuidade  dentro  do  PLAMBE  e  que  describe  as  liñas 
prioritarias de actuación para o  curso 2015-2016,  centradas  sempre nos  eixos  da 
xestión e no fomento da lectura, a escritura creativa e científica e a investigación, 
con  especial  atención  ao  desenvolmento  do  PROXECTO LECTOR en  todas  as  súas 
vertentes e ao proxecto DAS CAVERNAS ÁS ESTRELAS que levará por título O 
SÉCULO XIX. O MUNDO EN REVOLUCIÓN e que nos permite ler, investigar e crear 
de xeito colaborativo, poñendo nunha mesma liña de traballo as tres etapas educativas 
do noso centro: Infantil, Primaria e ESO. 

   Asdo. A Coordinadora                                                 A Directora
         Mª del Carmen Presedo Díaz                              María Asunción Méndez López
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ANEXOS
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CURSO 2014-2015
 Benvida e posta en marcha

O vindeiro mércores,  1 de outubro,  a biblioteca abre as súas portas e pon ao servizo 
da comunidade escolar os seus fondos e o seu espazo, incluído o recuncho virtual con 8 
postos  de  traballo.  Como  temos  que  compartir  estes  recursos  e  os  horarios  das 
diferentes etapas non coinciden, é preciso anotar na  folla de reserva semanal que 
está colgada na porta de entrada as actividades de grupo (consulta, lectura silenciosa,  
contacontos ....)  e  manter orde e silencio para non interromper o traballo doutros 
usuarios.  

 Facede a RESERVA DOS ESPAZOS –BIBLIOTECA E RECUNCHO VIRTUAL-  nos 
horarios que están colgados na porta de entrada, tendo en conta a superposición 
de sesións nas diferentes etapas. Se hai coincidencia de horarios, poñédevos de 
acordo cos profesores implicados para que todos poidamos usar as instalacións. 
Para o uso dos ordenadores, LEMBRADE: 

-Entrade na sesión de INVITADO, que non precisa contrasinal
-Non modifiquedes nada nin gardedes arquivos no ordenador: empregade 
MEMORIAS  PORTÁTILES  (lápis,  cd...)  ou VIRTUAIS,  libres  de 
virus.
-Controlade  que  tódolos  periféricos  continúen  no  seu  sitio  cando 
marchedes e que todo queda como estaba para que os seguintes usuarios 
non teñan problemas
-Traballade con grupos pequenos (hai só 8 postos informáticos)
-Anotade tódalas anomalías que atopedes e avisade para arranxalas

 PRÉSTAMO / CARNÉS PERSOAIS: Nos vindeiros días entregaranse os carnés 
de biblioteca  persoais que son verdes (os do curso pasado, de cor rosa, xa non 
son  válidos  e  deben  retirarse).  Tódolos  préstamos  (e  as  correspondentes 
devolucións), tanto de alumnos como de profesores,  deberán realizarse a través 
do programa MEIGA  para que queden rexistrados e sexa máis fácil o control dos 
fondos (hai instrucións no taboleiro e tamén un caderno de préstamo manual a 
carón do ordenador por si non podedes facer o rexistro informático). Prestarase 
un máximo de tres documentos durante quince días, renovables se non hai lista 
de espera. Os libros de  lectura obrigatoria só se prestarán  unha semana.  Os 
préstamos a alumnos realizaranse nos recreos de cada nivel. Cada titor recibirá 
os carnés dos seus alumnos, un carné de grupo e un carné persoal. O resto dos 
profesores tedes o carné persoal no casilleiro da sala de profesores.

 PRÉSTAMO / CARNÉS DE GRUPO: Cada grupo terá un carné para rexistrar os 
documentos  para  as  bibliotecas  de  aula:  25  libros  (ou  máis,  se  precisades) 
durante  un  mes,  tempo  renovable  se  non  hai  lista  de  espera,  sempre 
rexistrándoos no programa Meiga. 
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 CONSULTA  DOS  FONDOS:  Os  fondos  das  bibliotecas  que  funcionan  co 
programa Meiga, incluída a nosa, pódense consultar dende calquera ordenador a 
través da seguinte dirección: http://www.opacmeiga.rbgalicia.org.

 BIBLIOTECAS  DE  AULA  (INFANTIL/PRIMARIA):  Intentaremos  retomar  a 
catalogación do material das bibliotecas de aula, polo que é preciso que retiredes 
todo aquel  que estea deteriorado  ou obsoleto.  Se adquirides  algún,  é  preciso 
catalogalo antes de depositalo na biblioteca de aula. Cos carnés de aula podedes 
sacar fondos da biblioteca para utilizalos na aula durante o tempo que precisedes.

 HORA DE LER: En Infantil  e  Primaria  está  establecida a HORA DE LER nos 
calendarios dos niveis e/ou grupos e pódese completar a biblioteca de aula cos 
fondos da biblioteca (préstamo a través do programa Meiga co carné de grupo). 
En Secundaria empezamos a HORA DE LER o  luns, 6 de outubro, na primeira 
sesión,  e lemos cada semana nunha sesión diferente segundo o calendario que 
está nas aulas e nos corredores. TODOS DEBEMOS LEVAR O NOSO LIBRO DE 
LECTURA cando sexa preciso.  Haberá algúns na sala de profesores por si alguén 
esquece o material, pero é mellor que se vaian buscar á biblioteca e que se faga o 
préstamo informático.

 ITINERARIOS LECTORES: Precisamos que nos enviedes por correo electrónico 
os datos dos libros de lectura obrigatoria (título, autor, editorial) para elaborar 
unha  táboa  e  mercar  os  exemplares  necesarios  para  o  préstamo.  Os  de 
Secundaria permanecerán nunhas caixas no espazo de xestión para facilitar a 
localización e o préstamo, que só durará unha semana, renovable se non hai lista 
de espera

 CAMPAÑA  DE  LECTURA:  O  noso  proxecto  DENDE  AS  CAVERNAS  ÁS 
ESTRELAS dedicarase este ano ao SÉCULO XVIII. Entregaremos unha selección 
de recursos multimedia para que vos acheguedes a el e decidades que aspectos 
vos gustaría traballar cos alumnos, dende as diversas materias e niveis. Podemos 
utilizar este tema para os traballos de investigación que, lembrade, temos que 
facer  cos  alumnos  segundo  o  noso  proxecto  lector  e  tamén  para  celebrar  o 
ANTROIDO temático.

 MOCHILAS VIAXEIRAS (Infantil e 1º ciclo de Primaria): Para poñer en marcha a 
actividade é preciso que cada titor escolla o material (libros, vídeos...) que irá 
especificado no libro da mochila que elaboraremos en breve e que se rexistrará 
como préstamo no programa Meiga (cada mochila ten un carné propio). 

 CLUB DE LECTURA: Estamos a elaborar o proxecto deste ano para o Club de 
Lectura de Secundaria, que empezará a funcionar nos vindeiros días. 

FELIZ COMEZO DE CURSO 
E BOA LECTURA!!!

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/
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CURSO 2014- 2015
-TITORES-

APERTURA DA BIBLIOTECA: Mércores, 1 de outubro

HORA DE LER SECUNDARIA: Empezamos o luns, 6 de outubro, na primeira sesión. Nas 
semanas  seguintes  cambiaremos  de  sesión  segundo  o  calendario  que  hai  nas  aulas  e 
corredores. IMPRESCINDIBLE ter o material de   lectura todos os días na sesión que 
corresponda (pode pedirse prestado na biblioteca). Os mércores leremos a prensa. 

CARNÉS/PRÉSTAMO: Cada alumno/profesor  ten  un  carné persoal que  debe presentar 
para levar prestado o material da biblioteca e tamén para devolvelo (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 (insistir moito nisto, por favor). Préstanse como  máximo 3 libros por lector 
durante  15 días,  pero  é  preferible  que  os  leven  de  un  en  un.  Os  libros  de  lectura 
obrigatoria só se prestan unha semana, renovable se non hai lista de espera.  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. As MOCHILAS VIAXEIRAS (Infantil e 1º ciclo  
de Primaria) teñen o seu propio carné para deixar rexistrado o material que conteñen.
 

PRÉSTAMO PERSOAL AOS ALUMNOS: Farase nos recreos de cada etapa, no espazo de 
xestión, rexistrando sempre o préstamo e as devolucións no programa Meiga a través do 
profesor ou os alumnos colaboradores. O titor tamén pode acompañar o grupo á biblioteca 
noutros momentos, pero debe ocuparse de rexistrar préstamos e devolucións se non hai 
ningún encargado (hai instrucións no taboleiro e tamén un caderno a carón do ordenador 
para facer o rexistro manual se se atopan dificultades co programa).

NORMAS: A biblioteca é un espazo compartido no que lemos, traballamos, consultamos... 
Debemos  comportarnos  correctamente,  non  falar  nin  facer  ruído.  Temos  que  coidar  o 
material que utilizamos e colocalo no seu sitio cando non o precisemos. Os ordenadores 
poden utilizarse nos recreos para facer consultas, pero debemos presentar a autorización 
asinada por algún profesor. 

HORARIO DE ATENCIÓN Á BIBLIOTECA:
CHUS: Luns de 9.55 a 12.00 e de 12.55 a 13.10
CARMEN : Martes de 9.45 a 12.30 e Mércores de 10.50 a 13.10



HORA DE LER - SECUNDARIA
INFORMACIÓN 2014-2015

O Proxecto Lectro do CPI Castro Baxoi propón, como actividade 
colectiva para o fomento da lecto-escritura,  a dedicación dun 
tempo diario para a lectura recreativa que chamamos ...

A HORA DE LER

✗ LEMOS 2O MINUTOS DIARIOS ALTERNANDO CADA 
SEMANA A SESIÓN DE LECTURA (1ª semana: 1ª sesión; 
2ª semana: 2ª sesión....), AGÁS A ÚLTIMA SESIÓN DOS 
LUNS E MÉRCORES 

✗ LEMOS O QUE NOS APETECE: ENSAIOS,  NOVELAS, 
POEMAS,  PEZAS  DE  TEATRO,  BANDAS  DESEÑADAS 
ETC., 

NORMAS

➔ Cada  alumno/profesor  traerá  da  súa  casa  ou  pedirá 
prestado na biblioteca do Centro  material de lectura que 
levará  sempre  á  clase na  sesión  que  corresponda.  Os 
titores  facilitarán  o  acceso  ao  material,  polo  menos  no 
momento do inicio da actividade, acompañando o seu grupo á 
biblioteca  despois  de  que  reciban  o  carné  de  préstamo 
persoal. Insistirán tamén en que o libro de lectura é unha 



ferramenta máis e que é preciso tela a man no momento en 
que se precisa (cada día na sesión sinalada nos calendarios 
da Hora de Ler que están colgados nas portas das aulas e 
nas taquillas). 

➔ Se  se  utilizan  os  libros  da  biblioteca,  cada 
alumno/profesor  debe  responsabilizarse  de  renovar  os 
préstamos cando sexa preciso (cada 15 días), de devolvelos 
cando remate a lectura e de ter sempre algo que ler.

➔ Haberá libros para  préstamo na sala de profesores 
para  que  o  alumno/profesor  que,  puntualmente,  non  teña 
material  de  lectura  se  achegue  a  collelo.  O  profesor  de 
garda ANOTARÁ no caderno adxunto os datos do alumno e 
do libro, especialmente o número de catalogación, así como 
a data de préstamo. A devolución do libro farase na mesma 
sala de profesores cando remate a lectura total do material 
que se levou en préstamo. NON SE ENTREGARÁ NINGÚN 
LIBRO SEN ANOTAR OS DATOS DO PRÉSTAMO.

➔ Os mércores utilizarase este tempo para ler o xornal, 
que será recollido polos delegados de clase e entregado a 
cada  alumno  para  a  realización  da  actividade  na  sesión 
correspondente.

➔ Manterase  orde  e  silencio  co  fin  de  crear  o  clima 
axeitado para a lectura persoal e pracenteira e procurarase 
non  restar  tempo  a  esta  actividade  tan  necesaria  para 
mellorar as capacidades lecto-escritoras.

FELIZ LECTURA!



HORA DE LER: HOXE LEMOS OS  
2O PRIMEIROS MINUTOS DA... 

CURSO 2014-2015 
 
 

 
 
 

OUTUBRO  

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do  
  1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 11 12 PRIMEIRA sesión 
13 14 15 16 17 18 19 SEGUNDA sesión 
20 21 22 23 24 25 26 TERCEIRA sesión 
27 28 29 30 31   CUARTA sesión 

 

NOVEMBRO  
 

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do  
     1 2  

3 4 5 6 7 8 9 QUINTA sesión 
10 11 12 13 14 15 16 SEXTA sesión 
17 18 19 20 21 22 23 PRIMEIRA sesión 
24 25 26 27 28 29 30 SEGUNDA sesión 

 

DECEMBRO  

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do  
1 2 3 4 5 6 7 TERCEIRA sesión 
8 9 10 11 12 13 14 CUARTA sesión 
15 16 17 18 19 20 21 QUINTA sesión 
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31      

 
 
-SEXTA SESIÓN DE  LUNS E MÉRCORES: Primeira da tarde 
-LIÑA AMARELA: Lemos na 1ª sesión da mañán (inicio do ciclo 
de lectura que irá cambiando de sesión nas semanas seguintes 
ata chegar á sexta sesión) 
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2O PRIMEIROS MINUTOS DA... 
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XANEIRO  

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do  
   1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11 SEXTA sesión 
12 13 14 15 16 17 18 PRIMEIRA sesión 
19 20 21 22 23 24 25 SEGUNDA sesión 
26 27 28 29 30 31  TERCEIRA sesión 

 

FEBREIRO  

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do  
      1  

2 3 4 5 6 7 8 CUARTA sesión 
9 10 11 12 13 14 15 QUINTA sesión 
16 17 18 19 20 21 22 SEXTA sesión 
23 24 25 26 27 28  PRIMEIRA sesión 

 

MARZO  

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do  
      1  

2 3 4 5 6 7 8 SEGUNDA sesión 
9 10 11 12 13 14 15 TERCEIRA sesión 
16 17 18 19 20 21 22 CUARTA sesión 
23 24 25 26 27 28 29 QUINTA sesión 
30 31       

 
-SEXTA SESIÓN DE  LUNS E MÉRCORES: Primeira da tarde 
-LIÑA AMARELA: Lemos na 1ª sesión da mañán (inicio do ciclo 
de lectura que irá cambiando de sesión nas semanas seguintes 
ata chegar á sexta sesión) 
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ABRIL  

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do  
  1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 11 12 SEXTA sesión 
13 14 15 16 17 18 19 PRIMEIRA sesión 
20 21 22 23 24 25 26 SEGUNDA sesión 
27 28 29 30    TERCEIRA sesión 

 

MAIO  

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do  
    1 2 3      
4 5 6 7 8 9 10 CUARTA sesión 
11 12 13 14 15 16 17 QUINTA sesión 
18 19 20 21 22 23 24 SEXTA sesión 
25 26 27 28 29 30 31 PRIMEIRA sesión 

 

XUÑO  

Lu Ma Me Xo Ve Sa Do  
1 2 3 4 5 6 7 SEGUNDA sesión 
8 9 10 11 12 13 14 TERCEIRA  sesión 
15 16 17 18 19 20 21 CUARTA  sesión 
22 23 24 25 26 27 28   
29 30       

 
 
-SEXTA SESIÓN DE  LUNS E MÉRCORES: Primeira da tarde 
-LIÑA AMARELA: Lemos na 1ª sesión da mañán (inicio do ciclo 
de lectura que irá cambiando de sesión nas semanas seguintes 
ata chegar á sexta sesión) 



CPI CASTRO BAXOI. CURSO 2014-2015. ITINERARIOS LECTORES SECUNDARIA

CURSO MATERIA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

1º 
ESO

Galego Moncho e Dríar,  M. García 
Yáñez

Ideas de bombeiro, Andreu Martín

Castelán 13 perros, F. Lalana La catedral, C. Mallorquí Marina, Carlos Ruíz Zafón

Inglés All about Britain by Julie Hart. 
Editorial Burlington Books

CCSS El ladrón del rayo, R. Riordan, Ed. Salamandra
Tigre, Tigre, L. Reid, Ed. Bambú                                        
El escarabajo de Horus, R. Rueda, Ed. Oxford

-A escoller un dos tres- 
CCNN La clave secreta del Universo, de Lucy e Stephen Hawking. 

Editorial Montena
Matemáti
cas

El diablo de los números,  Hans 
Magnus Enzensberger
(NON OBRIGATORIO)

EPV Un  libro  da  serie  Astérix  o 
Galo, Goscinny e Uderzo

Lejos de Boneville serie Bone, 
de Jeff Smith

Un libro da serie Os Barbazóns 
de Pepe Carreiro



CPI CASTRO BAXOI. CURSO 2014-2015. ITINERARIOS LECTORES SECUNDARIA

CURSO MATERIA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

2º 
ESO

Galego O enigma de Embívicus, 
X.A. Perozo

O elefante branco, Xesús Fraga

Castelán La tuneladora, F. Lalana Las memorias de Sherlock 
Holmes, Arthur Conan Doyle

El hobbit, J.R.R. Tolkien

Inglés All about the USA(extractos). 
Editorial Burlington Books

Selección de textos sobre EE.UU.

CCSS ISABEL MOLINA, El herrero de la luna llena. Editorial Alfaguara Juvenil, Serie Azul 
ISABEL MOLINA, El señor del Cero. Editorial Alfaguara, Serie Azul

-A elexir un dos dous-
CCNN Juicio a los  humanos, José Antonio Jauregui, RBA Libros
Matemá-
ticas

Malditas matemáticas, Carlos 
Frabetti, Ed. Alfaguara 
(NON OBRIGATORIO)



CPI CASTRO BAXOI. CURSO 2014-2015. ITINERARIOS LECTORES SECUNDARIA

CURSO MATERIA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

3º 
ESO

Galego Penúltimas tendencias, Carlos 
Negro

Escolma poética (Aula virtual)

Castelán Amsterdam solitaire,
Fernando Lalana

El misterio de la cripta 
embrujada, E. Mendoza

El juego de Ender,
O. Scott-Card

Inglés All about the USA. Editorial 
Burlington Books

CCSS JAVIER ARIAS, Náufragos. 
Editorial Oxford

Matemá-
ticas

Planilandia, Edwin Abbott 
Abbott
NON OBRIGATORIO

CCNN
FYQ

Un viaje alucinante, I. Asimov

EPeV Tintín, Hergé (un libro da serie) A mansión dos Pampín, 
Miguelanxo Prado

Cita na Habana, Fran Jaraba
Ed. Xerais

*Os alumnos de PDC lerán diversas obras literarias en lingua castelá en soporte dixital. A selección farase tendo en 
conta os intereses dos alumnos e a disponibilidade das obras en formato dixital. 



CPI CASTRO BAXOI. CURSO 2014-2015. ITINERARIOS LECTORES SECUNDARIA

CURSO MATERIA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

4º 
ESO

Galego Penúltimas tendencias,
Carlos Negro

Escolma poética (Aula virtual) (4º A)
13 perros, F. Lalana (4º DPDC)

Castelán Pedro Páramo, Juan Rulfo La leyenda del ladrón, 
Juan Gómez Jurado

Brooklyn Follies, Paul Auster

Inglés All about the USA, Burlington 
Books

EPeV Arrugas, Paco Roca Persépole, Majane Satrapi Maus, Art Spiegelman
CCSS Cielo abajo, Fernando Marías 

Editorial Anaya
FQ Kepler y Tycho Brahe. El misterio de una muerte inesperada, 

M. Pilar Gil, Colección Descubridores
CCNN Hello Dolly, F. Murgadas
Matemá-
ticas

La fórmula preferida del 
profesor
Yoko Ogawa
      
                                           

El asesinato del profesor de 
matemáticas
Jordi Sierra i Fabra
El don, Mai Jia

El teorema del loro
Denis Guedj



 OUTONO LARPEIRO

Os  froitos  do  outono  son  variados  e  saborosos  e  con  eles  poden 
elaborarse  pratos  e  postres  nutritivos,  sans  e  gorentosos.  Para 
acompañar a celebración do MAGOSTO e do SAMAÍN

PROPOÑEMOS...

Buscar información sobre os froitos do outono e investigar que tipo 
de pratos e postres se poden elaborar con estes froitos.
http://es.slideshare.net/fizpimen/froitos-outono (fichas informativas)
http://www.youtube.com/watch?v=WcqL58GiD7o#t=106 (fotos)
http://www.youtube.com/watch?v=8fc8OQh14nk#t=44 (canción)
http://infantilviloira.blogspot.com.es/2014/03/libro-lim-dos-froitos-do-
outono-inf345.html (libro-lim Infantil)
http://www.crtvg.es/informativos/castanas-e-noces-primeiros-froitos-do-
outono-en-chegar-aos-mercados-902220 (noticia da tvg)
https://www.youtube.com/watch?v=IKil_qIMqEU (Tula e Telmo fan pan: 
ingredientes e preparación)
http://es.slideshare.net/wendholin/receitas-de-outono (receitas)

Escribir unha receita de cociña na que o 
ingrediente principal sexa un froito do outono  e 
crear o noso RECETARIO DE OUTONO. 
Convén escribir a man as receitas e ilustralas, 
pois faremos unha exposición nos taboleiros e 
despois crearemos o noso propio libro de cociña 
outonal para a sección AS NOSAS CREACIÓNS 
da biblioteca. Tamén sería conveniente implicar 
ás familias para que axuden os nen@s a a 
preparar as receitas e os pratos e postres. A 
receita debe ter os seguintes elementos: NOME 
DO PRATO/POSTRE, INGREDIENTES (con 
indicación das cantidades) e PREPARACIÓN. 

Participar na elaboración e degustación de PRATOS E POSTRES 
DO OUTONO que terá lugar o DÍA DO MAGOSTO.

Biblioteca- ENDL-Actividades Extraescolares

http://es.slideshare.net/fizpimen/froitos-outono
http://infantilviloira.blogspot.com.es/2014/03/libro-lim-dos-froitos-do-outono-inf345.html
http://infantilviloira.blogspot.com.es/2014/03/libro-lim-dos-froitos-do-outono-inf345.html
http://www.youtube.com/watch?v=WcqL58GiD7o#t=106
https://www.youtube.com/watch?v=IKil_qIMqEU
mailto:nen@s
http://es.slideshare.net/wendholin/receitas-de-outono
http://www.crtvg.es/informativos/castanas-e-noces-primeiros-froitos-do-outono-en-chegar-aos-mercados-902220
http://www.crtvg.es/informativos/castanas-e-noces-primeiros-froitos-do-outono-en-chegar-aos-mercados-902220
http://www.youtube.com/watch?v=8fc8OQh14nk#t=44


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



25 de novembro
Día Internacional 

contra a violencia de 
Xénero

A  violencia  de  xénero  é  un  tema 
presente  na  nosa  sociedade.  É 
necesario  facelo  visible  para 
erradicalo, por iso o 25 de novembro 
é  o  DIA  INTERNACIONAL 

CONTRA  A  VIOLENCIA  DE  XÉRERO.  Propoñemos  colaborar 
nesta campaña realizando...

CARTEIS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
(un cartel por aula, tamaño cartolina)

Faremos unha exposición nos vestíbulos, polo que  temos de prazo ata o 
venres 21 de novembro para elaboralos e entregarllos a TERESA.

Nestes enlaces hai varias propostas de traballo para os diferentes niveis 
educativos entre os que se atopan lecturas, vídeos e actividades, por se 
queredes introducir o tema antes de elaborar os carteis.

https://sites.google.com/site/recursosviolenciadexenero/

http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=25

BIBLIOTECA- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES-EDLG

http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=25
https://sites.google.com/site/recursosviolenciadexenero/


A LECTURA ABRE AS PORTAS AO 

MUNDO MARABILLOSO DOS 

PENSAMENTOS, DOS SOÑOS, DA 

FANTASÍA E DOS COÑECEMENTOS 

HUMANOS: CIENCIA, ARTE, 

DEPORTE, FILOSOFÍA, HISTORIA, 

XEOGRAFÍA, LINGUA, LITERATURA...

 



   

   

   

   

   

   

   

   



DIA DA PAZ   

30 DE XANEIRO 

CURSO 2014-2015 
 

 
 

Este ano  celebraremos o DÍA DE PAZ nas aulas. 
  
A proposta de traballo está relacionada co noso logo e cos acontecementos dos 
últimos días en Francia. O lapis, o boli e a pluma representan as nosas etapas 
educativas e son tamén os instrumentos utilizados por debuxantes e escritores 
para exercer a súa liberdade de expresión, por iso gustaríanos utilizalos  para 
escribir palabras ou frases relacionadas coa PAZ e facer unha exposición.  
  
Como documentos adxuntos van os modelos que podedes utilizar, que xa están na 
fotocopiadora  para que poidades facer as fotocopias precisas, reducidas ou 
ampliadas se preferides: 
 

� Un cartel co logo completo 
� Imaxes de lápis (Infantil), boli (Primaria)  

e pluma (Secundaria) por separado e en tamaño folio 
� Imaxes en word por se desexades facer outras  

montaxes  
 

 
DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 

 
--Durante a semana: Preparación das palabras e das frases e 
elaboración das montaxes usando as imaxes do noso logo. 
 
--Martes, 27 de Xaneiro: Entrega dos traballos para 
preparar a exposición no vestíbulo. 
 
---Venres, 30 de Xaneiro: Nas aulas lemos o MANIFESTO 
POLA PAZ que están a elaborar os alumnos de ESO e 
cantamos a CANCIÓN escollida para conmemorar este día: 
Luces errantes de Ismael Serrano. Recibiremos ambos 
documentos por correo electrónico nos próximos días. 
 



 



 
 
 



 





LUCES ERRANTES 
Ismael Serrano 

Gravada con nenos refuxiados da franxa de Gaza (Palestina) para solidarizarse e dar a ver ao mundo a situación de inxustiza e 
sufrimento pola que pasan os nenos da Palestina no conflicto con Israel. 
 

https://www.edu.xunta.es/webmail/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2.2.2&uid
=37&mailbox=QmlibGlvdGVjYQ&uniq=1433093755526 

Un muchacho vuela una cometa  
sobre una ciudad acorralada.  
Sobre el muro su figura juega  

a pintar cien mil palomas blancas.  
Agarra el cordel con esa fuerza  
de quien ha perdido casi todo.  
No deja escapar a su cometa.  

Desde lo alto se verá  
su casa, el olivar,  
su ayer y su ojala.  

 
Un hombre vigila la cometa  

levantando su mirada al cielo.  
El futuro es sólo una promesa  

y el hogar tan sólo es un recuerdo.  
Lejos de su casa un hombre espera  
manos que le salven del silencio.  
Flores de papel el aire lleva  

y bajo los escombros  
tirita aquella estrella  
que marca su retorno.  

 
Luces errantes  

en tierra extraña,  
sombras del pasado.  

Memoria incómoda y frágil,  
nuestro legado.  
Mírame: existo,  
sueño y respiro,  

aunque algo cansado.  
Llevaré hasta tu casa  

ramas de olivo en mis manos.  
Futuro aplazado,  

duro camino del refugiado.  
Luces errantes  

en tierra extraña,  
sombras del pasado.  

 
Aves de papel hoy sobrevuelan  
la playa que fue sangre y espina.  
La brisa empuja a mil cometas  

 

como quien sopla sobre una herida. 

Agarra el cordel con esa fuerza  
de quien ha perdido casi todo.  
No deja escapar a su cometa.  

Desde lo alto se verá  
su casa, el olivar,  
su ayer y su ojala.  

Nada saben de olvido y fronteras  
el viento que enreda tu cabello  

y entre nubes mece a las cometas  
que pintan de colores el cielo.  

Como un ave que siempre regresa  
al lugar en que nacen los sueños,  
vuela en lo alto mi dulce cometa.  

Y se abrirán mañana  
el corazón, la senda  

que lleva hasta tu casa.  
 

Luces errantes  
en tierra extraña,  
sombras del pasado.  

Memoria incómoda y frágil,  
nuestro legado.  
Mírame: existo,  
sueño y respiro,  

aunque algo cansado.  
Llevaré hasta tu casa  

ramas de olivo en mis manos.  
Futuro aplazado,  

duro camino del refugiado.  
Memoria incómoda y frágil,  

camino a tu lado.  
Llevaré hasta tu casa  

ramas de olivo en mis manos.  
Futuro aplazado,  

duro camino del refugiado.  
Luces errantes  

en tierra extraña,  
sombras del pasado. 



Quen é Ismael Serrano? 

Ismael Serrano Morón, nado en Madrid o 9 de marzo de 1974, é un 
cantautor español da nova xeración de cantautores aparecida nos anos noventa. 
As súas letras son unha mestura de cancións de amor e desamor e música 
reivindicativa, propias da canción de autor.  
En 1997 gravou o seu primeiro álbum, Atrapados en azul, no que recuperaba a 
canción protesta e que inclúe a súa canción máis coñecida, "Papá cuéntame otra 

vez". Co seu primeiro traballo conseguiu o disco de platino en España. Continuou a súa carreira co seu segundo 
disco, La memoria de los peces (1998), co mesmo éxito (que conseguiu desde un principio con singles moi 
vivos como "Últimamente" e "Tierna y dulce historia de amor") e volveu conseguir o disco de platino en España. 
En 2000 publicou o seu terceiro traballo Los paraísos desiertos, disco co que evolucionaba musicalmente 
introducindo novos ritmos como o jazz. Con este álbum tamén conseguiu o disco de platino e ademais un 
nomeamento aos Premios Goya á Mellor Canción Orixinal por "Km. 0", canción incluída na banda sonora da 
película de mesmo nome, dirixida por Juan Luis Iborra e Yolanda García Serrano. 

Que é un Cantautor? 

Cantautor é un artista que, por norma xeral, adoita escribir e interpretar a letra e a música das súas propias 
cancións. Nas súas cancións acostuma incorporar temáticas sociais, políticas e filosóficas. Durante un 
tempo denominouse a este tipo de música canción protesta. 

A canción de autor ten unha gran tradición nos países de cultura mediterránea de Europa e na maior parte de 
América Latina. É un xénero reivindicativo, que critica as inxustizas sociais e que xera sobre todo, cancións 
sobre o tema do amor e o desamor. Este tipo de música tivo a súa época dourada nos anos 60 e 70 (ligado aos 
movementos sociais e políticos que se estaban desenvolvendo nesa época). Nos anos 80 entrará en crise, aínda 
que iso non significa que non aparecesen novos cantautores durante este período. Durante os 90 rexurdiu cunha 
nova fornada de novos autores que revolucionaron a tradicional música de autor; así a todo, moitas veces 
interpretouse este rexurdimento da canción de autor. 

Existiron ou existen cantautores galegos? 

Por suposto que sí. A canción de autor viña íntimamente ligada á canción protesta en Galicia e tivo grande 
presencia nas décadas dos 60 e 70 acompañando aos movementos de cambio social e de loita polas liberdades na 
España fraquista e comezos da transición.  

E sen ir moi lonxe Andrés do Barro (nado en Pontedeume) foi un dos máis coñecidos cantautores 
galegos e quen logrou por primeira vez colocar a “O Tren” unha canción en galego no número 1 
de ventas no estado español durante a ditadura franquista.  

Outros históricos cantautores galegos foron: 

            Miro Casabella           Bibiano                  Emilio Cao             Amancio Prada 

Na actualidade existe unha nova fornada de cantautores en galego anque cunhas temáticas nas súas letras máis 
axeitadas aos tempos que corren  

        Xoel López                                        Xoán Curiel                                            Emilio Rúa   



                                     MANIFESTO POLA 
 
 
 
 

 
 
 
 
O alumnado do CPI CASTRO BAXOI queremos manifestarnos en favor da PAZ 

porque:  
 
QUEREMOS ABRIR portas e ventás, 
QUEREMOS DAR a man, apertas e bicos,  
QUEREMOS manternos unidos e formar un bo equipo, 
DESEXAMOS cariño, amizade, solidariedade, 
GUSTARÍANOS conseguir un mundo mellor, 
PRETENDEMOS que desapareza a violencia, 
ESIXIMOS acabar coas guerras, 
QUEREMOS eliminar a discriminación,  
E 
QUEREMOS a igualdade dos pobos. 
 
NON QUEREMOS máis guerras. 
TAMPOUCO QUEREMOS malos tratos, 
NIN covardes que calen, 
NIN insultos, 
NIN acosos, 
NON QUEREMOS silenzos ferintes, 
NIN violencia de xénero, 
NIN discriminación, 
NIN racismo, sexismo e xenofobia. 
 
POR TODO ISTO, PROPOÑEMOS: 
SER solidarios e axudar a quen nos necesita, 
SER tolerantes e respectar as opinións de todo o mundo, 
SER amables,  
SER considerados e poñernos en lugar dos outros, 
SER sinceiros e querer aos que nos queren, 
SER conscientes do que nos rodea,  
E 
SER xenerosos cos nosos amigos e amigas. 

 
NON O ESQUEZADES! 

 
                                      PORQUE SÓ ASÍ CHEGARÁ A PAZ                                            

                                                                                                                                       3º ESO A 
Xaneiro, 2015 
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OBRADOIRO DE  
NOS MARINEIROS

Xurxo Souto  
Contos do Mar 
de Irlanda

ENDL - CLUB DE LECTURA – BIBLIOTECA
CPI CASTRO BAXOI     2014-2015 



CELEBRAMOS 
A CANDELORIA

ESCRIBINDO PALABRAS
PARTICIPANDO NO OBRADOIRO DE 

NOS MARINEIROS
e escoitando as historias do 

mar de xurxo souto
Do 19 ao 23 de xaneiro: 

---Obradoiro de nós 
---Enredamos coas palabras

Os  alumnos  do  Pelotón  lingüístico  e  do  Club  de  Lectura  Salicornia 
aprenderán a facer os nós e acompañarán ao mestre cordeeiro ...

Marcos Robles Azcarraga 
polas aulas para que cada grupo faga o nó que lle corresponde.  Os alumnos 
traballarán  tamén  as  palabras  relacionadas  cos  sentimentos,  escollerán 
unha e escribirana con puntadas nun cartón.

Do 26 ao 30 de xaneiro: 
Montaxe da exposición de nós e palabras e de libros relacionados co tema.
Do 2 de febreiro en diante:
---Todos os grupos: Visita á exposición de nós e palabras
---2º ESO: Encontro con Xurxo Souto na Aula de Usos Múltiples.
---4º PDC:  Confección dun libro informativo sobre os nós mariñeiros
---CLUB DE LECTURA: Lectura de contos relacionados co MAR

CABANA, Darío Xohan: A mariñeira de Quilmas
http://www.culturamaritima.org/files/ardentia4-cabana.pdf

SOUTO, Xurxo: Contos do mar de Irlanda, Ed. Xerais 
VV,AA: No lombo do Atlántico. Relatos de auga e sal,
http://www.vieiros.com/media/No_lombo_atlantico/Lombo_Atlantico.pdf

http://www.culturamaritima.org/files/ardentia4-cabana.pdf
http://www.vieiros.com/media/No_lombo_atlantico/Lombo_Atlantico.pdf


OBRADOIRO DE NÓS MARIÑEIROS 

LOS NUDOS
As de guía 
Nudo de trébol
Trenza portuguesa
Nudo margarita
Cadeneta
Nudo de diamante

Nudo de ballestrinque
Nudo de corazón 

Nudo celta
Pulsera de doble tope
Nudo de barrilete
Nudo llano
Nudo doble calabrote
Nudo franciscano
Escala
Nudo doble ocho o doble lasca
Nudo de tejedor o vuelta de escota
Nudo del ahorcado
                                     Nudo de lazo (para el pájaro de Infantil)
LA CUERDA 
Cabo
Chicote
Seno
Vuelta
Medio nudo 
Firme



CALENDARIO DO OBRADOIRO DE NÓS MARIÑEIROS
Xaneiro 2015

1. LUNS, día 19, ás 9:55 h (2ª sesión):

Dous alumnos de cada clase de ESO, escollidos de entre aqueles que forman parte 
do Club de Lectura e do Pelotón Lingüístico, asistirán a unha sesión previa de 
realización de nós mariñeiros, có obxectivo de que, posteriormente, axuden aos 
seus compañeiros e ao resto do alumnado do cole no obradoiro que se 
desenvolverá en cada grupo de Ed. Primaria e Secundaria.
Alumnado participante nesta sesión :

• De 1ºA (REL/AT.ED.): Alba Varón; de 1ºB (FR/RF.MT): Liam Marín e Gabriela 
Amado; e de 1ºC (REL/AT.ED./FR/RF.MAT): Sonia Iglesias. 

• De 2ºA (TEC): María Dopico e Andrea López; de 2ºB (MAT): Verónica 
Pérez e Marta Romeu. 

• De 3ºA (MAT): Inés Amado e Susi López; e de 3ºB (ING): Andrea Maceiras 
e Alba Romero. 

• De 4ºA (DT/BX/MUS): Andrea Dopico e Julia Valiño; e de 4ºB (MUS): 
Natalia Álvarez e Rocío Núñez. 

2. O OBRADOIRO desenvolverase nos distintos GRUPOS de ESO e de 
PRIMARIA  según o horario que se indica:

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

09:00
09:55

09:00
09:45

3ºA ESO
(FR/CUCA)

09:00
09:55

6ºB
E.Prim.

09:00
09:45

09:00
09:45

09:55
10:50

Alumnado do 
CL/PL

09:45
10:30

4ºB ESO
(ASL)

09:55
10:50

09:45
10:30

3ºB ESO
(ACM)

09:45
10:30

10:30
11:15

10:30
11:15

4ºB
E.Prim

10:30
11:15

2ºA ESO
(TIT)

11:05
12:00

2ºA e B
E.Prim.

11:05
12:00

3ºA e B
E.Prim.

12:00
12:55

4ºA
E.Prim.

11:45
12:30

2ºB ESO
(ING)

12:00
12:55

11:45
12:30

4ºA ESO
(GAL)

11:45
12:30

12:30
13:15

1ºA e B
E.Prim.

12:30
13:15

12:30
13:15

13:10
14:00

5ºA e B
E.Prim.

13:15
14:00

6ºA
E.Prim.

13:10
14:00

1ºA/1ºB ESO
(TIT)

13:15
14:00

13:15
14:00

O alumnado de Ed. Infantil tamén participará neste Obradoiro. Determinaranse 
as sesións o próximo luns.

- Alba Varón,  Liam Marín, Gabriela Amado e Sonia Iglesias: Colaborarán no 
obradoiro impartido en 1º de Primaria (martes, ás 12:30).
- María Dopico, Andrea López,  Verónica Pérez e Marta Romeu: Colaborarán no 
obradoiro impartido en 2º de Primaria (luns, ás 11:05).
- Inés Amado, Susi López, Andrea Maceiras e  Alba Romero: Colaborarán no 
obradoiro impartido en 3º de Primaria (mércores, ás 11.05).
- Andrea Dopico, Julia Valiño, Natalia Álvarez e Rocío Núñez: Colaborarán no 
obradoiro impartido en 5º de Primaria (luns, ás 13:10).
- Todos colaborarán en Ed. Infantil durante os recreos de Secundaria.

Xefatura de estudios
Miño, 16 de xaneiro de 2015



A festa da luz e do amor.

A Candeloria é unha festa de orixe relixiosa -como moitas 
das  nosas  festas-  que  se  celebraba  o  día  2  de  febreiro. 
Consistía  na  bendición  das  candeas  que  despois  serían 
utilizadas na celebración da Semana Santa (máis exactamente 
o xoves santo). 

A orixe da Candeloria, coma a doutras moitas celebracións 
cristiás, é pagá xa que era a antiga “festa da luz” celebrada 
polos celtas e tamén polos romanos. 

En Galicia ademais esta a data é o preludio da chegada da 
primavera e con ela vén o renacer da natureza. Tamén é a 
época do “casamento” dos paxaros e para os mariñeiros 

significa o comezo da navegación despois da longa espera no 
período invernal.





Galeria de imaxes











xurxo souto e ... 
medre o mar!

 



DAS CAVERNAS 
ÁS ESTRELAS

O SECULO XVIII
E POR FIN, A LUZ!
A ILUSTRACION



O SÉCULO XVIII: E POR FIN, A LUZ! A ILUSTRACIÓN
O Antroido temático deste está situado no  século  XVIII,  o  que chamamos SÉCULO DAS LUCES, 
porque o pensamento faise máis progresista e igualitario e propíciase a caída dos gobernos absolutistas 
e o nacemento dos principios democráticos,  recollidos na Carta dos DEREITOS HUMANOS E DOS 
CIDADÁNS. 

Hai  acontecementos e persoeiros importantes que nos poden dar ideas para as nosas representacións:

--A Revolución francesa  coas revoltas cidadás e a toma da Bastilla, como reacción aos privilexios do 
clero e da aristocria, tan ben representados na vida cortesá do Pazo de Versalles, que está moi ben 
resumida nun corto  de debuxos animados con galos e galiñas titulado “À la française do que vos deixo o 
enlace (dura pouco e dá para falar porque non ten diálogo):  

https://www.youtube.com/watch?v=K-ajDey17eU

--A Independencia das Trece colonias británicas en América do Norte e o nacemento dos Estados 
Unidos de América, onde temos europeos creando un novo estado e negociando ou entrando en 
conflicto coas diferentes tribus indias que están no seu territorio e intentarán manter territorios e 
modo de vida. 

Pero tamén podemos mirar hacia outros puntos do planeta:
--Xapón, cos seus samurais e gheisas
--China, potencia económica e cultural no XVIII
--O Mediterráneo, co Imperio Otomano intentando recuperar o seu esplendor pasado
--Hispanoamérica,  que traballa na súa identidade criolla e prepara a súa independencia

--As expedicións  de ingleses e franceses (John Byron, Samuel Wallis, Philip Carteret) a Tahití, 
Samoa, Islas Salomón e Novas Hébridas, así como as viaxes polo Pacífico de James Cook que o 
levaron a Nueva Zelanda e Hawai.

–- O inicio da revolución industrial.Os inventos do Século XVIII
A revolución política, social e cultural da lugar ao inicio da revolución industrial que se desenvolverá no 
século XIX e que pode verse na gran cantidade de inventos desta época:  

Piano (Italia. 1700. Bartolomeo Cristofori) 
Barrena sembradora (Inglaterra. 1701. Jethro Tull) 
Motor de vapor (Inglaterra. 1705. Thomas Newcomen) 
Piano (1709) 
Máquina de vapor con pistones (1712. Thomas Newcomen) 
Termómetro de mercurio (Alemania. 1714. Daniel Gabriel Fahrenheit) 
Campana de buceo (Inglaterra. 1717. Edmund Halley) 
Ametralladora (1718. James Puckle) 
Esterotipia (Inglaterra. 1725. William Ged) 
Octante (1731. John Hadley y Thomas Godfrey) 
Lanzadera automática (1733) 
Estufa Franklin (1740) 
Agua carbonatada (Inglaterra. 1741. Williams Browrigg) 
Termómetro centígrado (1742. Anders Celsius) 
Botella de Leyden (condensador) (Alemania. 1745. Ewald Georg von Kleist) 
Pararrayos (1752. Benjamin Franklin) 
Sextante (1757. John Campbell) 
Lente acromática (Inglaterra. 1758. John Dollond) 
Cronómetro marino (Inglaterra. 1759. John Harrison) 

https://www.youtube.com/watch?v=K-ajDey17eU


Máquina de hilar (Inglaterra. 1764. James Hargreaves) 
Máquina de tejer (Inglaterra. 1768. Richard Arkwright) 
Motor de vapor (Inglaterra. 1769. James Watt) 
Automóvil (Francia. 1770. Nicholas Joseph Cugnot) 
Dentadura postiza de porcelana (Francia. 1770. Alexis Duchateau) 
Higrómetro (1775. Horace de Saussure) 
Resorte espiral y volante (1776) 
Retrete de agua corriente (Inglaterra. 1778. Joseph Bramah) 
Pluma de acero (Inglaterra. 1780. Samuel Harrison) 
Máquina de vapor (Inglaterra. 1782. James Watt) 
Lámpara de aceite con mecha hueca (1782) 
Globo de aire caliente (Francia. 1783. Joseph y Etienne Montgolfier) 
Paracaídas (1783. Louis Lenormand) 
Trilladora mecánica (Inglaterra. 1784. Andrew Meikle) 
Telar mecánico (Inglaterra. 1785. Edmund Cartwright) 
Regulador centrífugo ( Inglaterra. 1788. James Watt) 
Máquina de coser (Inglaterra. 1790. Thomas Saint) 
Hélice (1790)  
Turbina de gas (Inglaterra. 1791. John Barber) 
Gas de alumbrado (Inglaterra. 1792. William Murdock) 
Sistema métrico decimal (1791-95. Gobierno francés) 
Vacuna contra viruela (Inglaterra. 1796. Edward Jenner) 
Prensa hidráulica (Inglaterra. 1796. Joseph Bramah) 
Cinta sin fin de tela metálica (Francia. 1798. Louis Robert) 
Litografía (Alemania. 1798. Aloys Senefelder) 

–- A arte, a ciencia e a cultura en xeral  tamén nos proporcionan grandes figuras e obras: 

En MÚSICA: 
MOZART, BACH, HAENDEL, HAYDN, RAMEAU, VIVALDI, ALBINONI, SCARLATTI... 
ALBÉNIZ en España e a ópera e a zarzuela como obras moi apreciadas.

En LITERATURA:
SAMANIEGO: As fábulas
J. SWIFF: As viaxes de Gulliver
DANIEL DEFOE:  Robinson Crusoe
MONTESQUIEU, DIDEROT, VOLTAIRE: l'Encyclopédie

En PINTURA: 
GOYA. Nos tapices hai escenas interesantes e tamén nos cuadros. Hai incluso un titulado “O 
enterro da sardiña”. Aquí podedes ver as súas obras. Nas entradas chamadas ANEXOS están as 
imaxes e a información sobre as obras está picando no título do cadro
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Cuadros_de_Francisco_de_Goya.

E moitísimo máis que podemos atopar na nosa biblioteca e, por suposto, en Internet. No seguinte enlace 
hai varias unidades didácticas para SECUNDARIA: https://ccss.wikispaces.com/4%C2%BAESO

https://ccss.wikispaces.com/4%C2%BAESO
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Cuadros_de_Francisco_de_Goya


E QUE OCURRÍA NO SÉCULO XVIII NO NOSO PAÍS?
A ILUSTRACIÓN EN GALICIA

Os ilustrados promoveron decididamente a cultura do pobo para sacalo do atraso en 
que estaba sumido creando escolas que difundían as primeiras letras e outras 
ensinanzas. Por outra parte, tamén espallaron polo país os saberes prácticos dirixidos 
en especial aos agricultores para que aprendesen novas técnicas.

1. A mellora da agricultura.
Real Academia de Agricultura do Reino de Galicia 1765.
Non tratan os académicos de facer unha cultura libresca para os labregos, nada dados 
a esas cousas. Comprenden dende un principio que esa actividade estaba condenada ó 
fracaso. Por esa razón deciden facer cursos prácticos que lles ensinen novAs técnicas 
de cultivo para mellorar o rendemento dos campos. No ano 1767 convocan concursos 
nos que ofrecen premios a aqueles labregos que teñan os mellores prados artificiais, 
ós que teñan os mellores liños (con dúas variedades: de secaño e de regadío) ou a 
mellor herba raigrás. Durante o século  XVIII hai un importante incremento da 
poboación en Galicia. Iso leva a pensar na conveniencia de ampliar as zonas de cultivos. 
Unha solución que propoñen é a roturación de novos montes e o mellor aproveitamento 
dos montes comúns. Introducen o cultivo de cáñamo, que era útil para a fábrica de 
cordoería de A Coruña. Tamén se ocupan do liño. Introducen o torno de fiar e 
estenden o seu uso.

Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago (1784) e de Lugo (1785)
Son dúas sociedades que se fundan case ó mesmo tempo. As preocupacións son 
similares:
---Repoboación forestal: Nesta época funcionaban os estaleiros do Ferrol (A Graña) e 
consumiron gran cantidade de árbores para construír buques. Para iso foi preciso 



esquilmar moitos bosques e fragas. Por esa razón amosan agora os ilustrados unha 
especial preocupación por repoñer árbores nas superficies taladas. Poténciase entón a 
repoboación forestal dos montes, aprovéitanse espacios baleiros , como beiras dos 
camiños e estradas e os mesmos lindeiros entre leiras para plantar árbores.

---Os liños: Fomentan o seu cultivo porque é unha fonte de ingresos para o labrego que 
fiaba nas noites de inverno, cando xa diminuíran as tarefas rurais. Importan semente 
do Báltico, sobre todo de Riga. Foron famosos os liños de Padrón e de Mondoñedo.
---O cáñamo: Fomentan tamén o seu cultivo. 
---A seda: Introducen o seu  cultivo, traendo vermes da seda e plantando moreiras con 
que alimentalos. Santiago contou con esta industria.
---O comercio: Hai outros ilustrados que son moi conscientes da importancia do 
comercio porque  aguilloa a actividade económica. Galicia, nese caso atópase con 
fortes atrancos debido ó seu illamento secular. De aí a teima dos ilustrados por abrir 
vías de comunicación que permitan comerciar con outras área de España e mesmo de 
Europa:

2. O progreso científico: As ciencias experimentais e as matemáticas.
Créanse as  cátedras de Cirurxía e Anatomía e a de Física Experimental.
Durante o reinado de Carlos III impúlsase a reforma da Universidade mellorando os 
plans de estudios, introducindo as ciencias experimentais para poñerse á altura dos 
países europeos adiantados. Empeza en Santiago unha escola de matemáticos ilustres, 
algúns de sona internacional.

3. Os dereitos da muller : Procura da igualdade xurídica.
Durante a Ilustración suscítase o problema da igualdade do 
home e da muller. Na Real Sociedade Económica Matritense hai 
unha forte polémica entre defensores e detractores da 
igualdade. Entre os detractores hai que citar a Cabarrús quen 
se apoia na tradicional exclusión das mulleres na vida política e 
di que ese costume debe prevalecer. Entre os defensores da 
igualdade da muller destacan Rodríguez Campomanes e 
Xovellanos. Admiten unha igualdade xurídica, aínda que se 
recoñezan diferencias entre home e muller (capacidades 



diferentes e tarefas diferentes).  Xovellanos afirma a admisión da muller na 
Sociedade Económica en pe de igualdade co home, pero non debe asistir ás xuntas e 
deben realizar tarefas específicas.

4. A rehabilitación dos oficios viles.
A división que xa fixera Aristóteles entre artes 
liberais e mecánicas e a preferencia polas liberais 
supuxo o desprezo dos oficios e profesións ligados a 
transformación material. Así se viron como 
desprezables os oficios de zapateiro, ferreiro, 
carpinteiro, ferrador, curtidor etc. Este tipo de 
oficios envilecían á familia e mesmo inhabilitaban ós 
fillos para poder desempeñar un posto na 
administración, no exército ou como membro do clero. 
Era especialmente penosa a situación dos curtidores. 
O coengo Sánchez rebélase contra esta situación e 
fai oír a súa voz en Madrid a través duna memoria. 
Logra que o Rei emita unha Real Cédula no 1783 pola 
que declara honestos e honrados o oficio de curtidor e o resto de oficios manuais e 
que o seu uso nin envilece nin inhabilita para cargos públicos.

Conclusións:
Podemos rematar reflexionando sobre o que aportou a Ilustración a Galicia e, polo 
tanto tamén, á construcción de Europa.As novas ideas ilustradas europeas chegan aquí 
a contagotas debido ós filtros da Inquisición, pero a pesar de todo vanse abrindo paso 
de forma clandestina e van chegando a un pequeño grupo. 
---A nivel social, a Ilustración potencia a cultura do pobo a través de escolas e 
bibliotecas que se crean ou melloran.
---No campo da ciencia hai un inequívoco progreso ao introducir as cátedras de 
ciencias experimentais e potenciar as Matemáticas. 
---Melloran as condicións das clases populares, sobre todo as agrícolas, coa 
introdución e mellora de cultivos e novas técnicas.
---Dende un punto de vista moral, dignifícanse algúns oficios considerados viles, e 
reivindícanse os dereitos da muller en pé de igualdade co home.

A contribución ilustrada en Galicia foi positiva. Os ilustrados actuaron con bastante 
realismo, diferenciando entre o posible e ideal, por un lado, e o que realmente podía 
levarse a cabo, por outro.



E QUE OCURRÍA NO SÉCULO XVIII EN FRANCIA?
A REVOLUCIÓN FRANCESA A REVOLUCIÓN FRANCESA A REVOLUCION FRANCESA

A revolución francesa é un fito histórico que marca o fin da Idade Moderna e o 
inicio da Idade Contemporánea.  Xéstase durante o século XVIII  e culmina o 
14 de xullo de  1789  coa toma da Bastilla polo chamado Terceiro Estado, é 
dicir, o pobo, que se opón ao poder absoluto do rei e aos privilexios da nobreza 
e  o  clero  e  reclama  os  seus  dereitos.  Burgueses,  artesáns  e  campesiños 
mobilízanse e conseguen que os seus representantes na Asamblea Nacional 
redacten  OS DEREITOS DO HOME E  DO CIDADÁN que  están  na  base das 
constitucións democráticas actuais. Aí pódense ler, entre outros, os seguintes 
principios: 

Os  homes nacen libres e iguais en dereitos
O home ten dereito a liberdade, á propiedade, á seguridade e á 
resistencia á opresión
O home ten dereito  a pensar e  a falar libremente
A Nación é soberana
A liberdade de cada home só está limitada pola liberdade dos outros
A lei é  a expresión da vontade xeral,  é igual para todos e debe ser 
respetada por todos.

OS SIMBOLOS REVOLUCIONARIOS

Os  « Sans-culotte » son os revolucionarios do pobo. Chámanse así porque 
non levan os pantalóns cinguidos ata os xeonllos e as medias de seda propios 
dos nobres, senón pantalóns longos e chaquetas curtas ou chaleques, así como 
gorros  de cor  vermella,  semellantes  aos  que usaban os escravos  gregos  e 
romanos liberados, e escarapelas tricores -azul, branco e vermello-. 

Os  gorros  frixios,  as  escarapelas  tricores,  as  árbores  da  liberdade 
prantadas  en vilas  e  aldeas  para honrar  as novas ideas e os principios  da 
Declaración  dos  Dereitos  do  Home  e  do  Cidadán,  resumidos  na  devisa 
« Igualdade,  liberdade e fraternidade » son,  pois,  algúns dos símbolos 
revolucionrios que aínda perviven. 



PARA CONVERTERNOS EN REVOLUCIONARIOS...
FACEMOS UNHA ESCARAPELA TRICOR E UN GORRO FRIXIO!

LA COCARDE TRICOLORE (escarapela tricor)
--
Facemos tres tiras de papel pinocho: unha vermella ancha, unha 
branca de ancho medio e unha azul máis estreita. Cortamos un 
círculo de cartón sobre o que pegamos o papel vermello facendo 
unha roseta, enriba pegamos a tira branco e enriba a azul.  

Cortamos tres círculos de diferente tamaño en papel ou cartolina -o vermello 
máis grande, o branco mediano e o azul pequeno- e pagámolos. 

Cortamos tiras  anchas de  cartolina vermella. 
Facemos un acordeón  e   pegamos os extremos 
e facemos a roseta. Pegámola nun cartón e polo 
outro  lado  pegamos  un  círculo  de  cartolina 
branca máis pequeno e enriba outro círculo de 
cartolina  azul  máis  pequeno aínda  ou  facemos 
rosetas  con  tiras  pregadas  de cartolina  branca 
(tamaño medio) e azul (tamaño pequeño).

LE BONNET PHRYGIEN (gorro frixio)
Copiar o deseño do gorro nun papel ou tea  dobre de cor vermella deixando 
unha pestana polas partes que se van pegar ou coser. Despois recortar e pegar 
ou coser. Medidas: 38 cm de longo. 28, 24 e 10 cm de ancho.





Os persoeiros do século XVIII
Políticos, militares, escritores, filósofos, pintores, músicos, 

inventores, científicos, matemáticos, arquitectos...



ANTROIDO 2015
Presentación

Os familiares do alumnado xa está colocado arredor da pista.

- Benvidos a unha nova commemoración no cole : O ANTROIDO.
...
   Esta é para nos unha das festas máis sinaladas  porque desfrutamos todo o 
proceso:  dende  a  preparación  de  disfraces,  músicas  e  coreografías...,  pero, 
sobre todo, cando chega o día, desfilando diante de compañeiros, profesorado e 
das nosas familias.
  
-  Para darlle unha unidade a esta celebración, este curso contamos, de novo,con 
un  tema  proposto  a  través  dun  proxecto  da  Biblioteca  do  cole.  Seguindo  o 
transcurrir  histórico que levamos dende hai  unhos anos,  este antroido 2015 
está adicado a:
 

O SÉCULO XVIII

- Por iso limos, investigamos e aprendemos as características desde periodo da 
nosa historia:
sabemos  cómo  vivía  a  xente,  no  campo,  nas  vilas  e  cidades,  sabemos  cómo 
traballaban, cómo vestían,  cómo eran as súas casas, o que pensaban, coñecemos 
a importancia dos inventos nesa época, o descubrimento de novos mundos, e 
tamén aprendimos sobre a súa cultura:  a súa música,  a literatura,  a  pintura 
nestes séculos e moito máis.
  
-E tivémolo moi fácil para elexir o disfraz . 

Veredes pasar, CIENTÍFICOS, MÚSICOS, , INDIOS, CONQUISTADORES E 
DESCUBRIDORES DE NOVOS MUNDOS, PERSONAXES DE FÁBULA, DAMAS 
E CABALEIROS...,a sociedade en todo o seu abano, .
...
Colocamos a Árbore da Liberdade, que representa...
...
- Ahora os alumnos dispóñense a situarse no lugar que lles corresponde NAS 
PISTAS 

– os alumnos de ESO: 4º, 2º e 1º
– Primaria: 6º, 5º, 4º, 3º, 2º e 1º



– Infantil.

– 3º de ESO achega o meco ata o centro da pista. Un representante leerá o 
TESTAMENTO DO MECO.

-Comenza o desfile:

-----O alumnado de Educación Infantil amosando orgullosos o seu disfraz cos 
INVENTOS DO SÉCULO XVIII.

-----Pasarán ante todos nós os alumnos de Educación Primaria, por este orde:...

EP, 1º ciclo: MOZART, o gran músico do XVIII

EP, 2º A: PEDRO E O LOBO, unha fábula de Samaniego
EP, 2º B:  OS RATOS E GATO, outra fábula de Samaniego

EP, 2º ciclo: INDÍXENAS AMERICANOS

EP, 3º ciclo: OS POBOS DO ÍNDICO DO CAPITAN COOK (hawainanos)

ESO, 1º A e B: A REVOLUCIÓN FRANCESA
ESO, 2º A: BURGUESES E BANDOLEIROS
ESO, 2º B: SISTEMA ESCLAVISTA
ESO,  4º  A:  INDIOS E VAQUEIROS,  COMO ADIANTO DA ETAPA 
HISTÓRICA NA QUE NOS MERGULLAREMOS O VINDEIRO CURSO. 

-Remate do Acto có Indulto do Antroido...



DAS CAVERNAS ÁS ESTRELAS
O SECULO XVIII: E POR FIN, A LUZ! A ILUSTRACION

MOZART

UN MÚSICO 
DO SÉCULO XVIII

ESTUDIADO E INTERPRETADO 
POLOS ALUMNOS E MESTRES

DE 1º DE EP

CPI Castro Baxoi-Curso 
2014-2015



PROXECTO DE INVESTIGACIÓN

   

Este curso, o proxecto da Biblioteca do noso Centro 
traballou o século XVIII. En 1º de E.P. decidimos 
investigar sobre un dos músicos máis importantes da nosa 
historia: Mozart.

Primeiro, as familias axudaron ao alumnado a buscar 
información sobre este compositor. Logo trouxeron a 
clase todo o material recopilado: contos, música, folletos, 
obras…

No Nadal, as mestras elaboraron unha obra de teatro, 
sobre a vida de Mozart, que se representou no festival.
Finalmente, presentamos nun mural toda a información, 
ordenando así as nosas ideas.



OBRA TEATRAL (NADAL)
 

ACTO PRIMEIRO (1ºB)
 
CLAUDIA: Bos días a todos, un ano máis os nenos e nenas de primeiro 
queremos colaborar co proxecto da biblioteca do noso centro. Este ano 
estamos a traballar o éculo 18.
RAÚL:  Neste  período  viviu  un  dos  grandes  compositores  da  música 
clásica, Mozart,  e deste xenio imos falar.

INDARA: Wolfgang Amadeus Mozart foi un músico e compositor 
tan importante,  que incluso hoxe en día seguimos escoitando a 
súa música.
NUNO: Xa lle gustaría a Shakira, Bustamante ou Enrique Iglesias 
que as súas cancións seguisen soando 300 anos despois.

CLAUDIA: Empezaremos falando da súa familia.
RAÚL: Estade ben atentos ao que vos imos contar.

CHRISTIAN: Naceu en Salzburgo Austria, en 1756. 
MIGUEL: O seu pai chamábase Leopold e tamén era músico. Súa 
nai chamábase Ana María.
LARA: Tiña unha irmá maior, Nannerl.
YARA:  Pasaba moitas tardes sentado no chan escoitando como 
Nannerl tocaba o piano. 
ADRIÁN B. : Igualiño igualiño que os nenos de hoxe en día... tamén 
pasamos horas tirados no chan, pero vendo os debuxos, xogando 
coa play...

CLAUDIA: Mozart era un neno prodixio e pronto comezou a compoñer e 
a tocar.
RAÚL:  Se  queredes  saber  cantas  cousas  aprendeu  e  como  o  fixo, 



escoitade atentamente.

HUGO: Nannerl e Amadeus non foron ao colexio, menuda sorte!
RAÚL:  Pero seu pai  era tamén o seu profe.  Ensinoulles  música, 
francés, matemáticas, italiano, latín...
ALBA:   Cando  Mozart  tiña  3  anos,  pediulle  ao  seu  pai  que  lle 
deixase tocar o clavicordio.
CRISTIAN, ADRIÁN E. , MARCOS, ROI : O quéeee????
ALBA:  O clavicordio, era un instrumento parecido ao piano.
CRISTIAN, ADRIÁN E., MARCOS, ROI: AAAAH!!!!!
SOFÍA:  O  seu  pai  non  lle  quixo  deixar,  pero  cando  saiu  da 
habitación, Mozart púxose a tocar el só a canción que lle estaban 
ensinando a súa irmá Nannerl.

CLAUDIA:  Eu  quero  saber  máis  cousas  de  Mozart,  de  cando  era 
pequeno.
RAÚL: Pois escoita aos nosos compis.

JULIA:  Con cinco anos escribiu  a  súa primeira  obra  e con seis 
aprendeu a tocar o violín el soíño. 
BRUNO: Moi listo debía de ser...  nós estamos aprendendo a ler, 
escribir, sumar... e ás veces parécenos moito traballo.
SARA: Amadeus aprendeu a escribir as notas antes que as letras. 
Escribía  todas  estas  notas  que  lle  viñan  a  cabeza  nun  papel 
especial cheo de pentagramas.
UXÍA: O seu pai non tiña que obligalo a estudar. A música era para 
el coma un xogo. 
ASIER: Imos ter que falar coas nosas profes para que se poñan as 
pilas, a ver se conseguen facernos aprender así.



ACTO SEGUNDO  (1º A)

CLAUDIA: Pero non pensedes que a súa vida era só diversión. Cando 
tiña 6 anos, coma nós, o seu pai decidiu que os dous pequenos irmáns 
debían dar concertos e facerse famosos. A familia viaxaba en carruaxes 
por camiños cheos de pedras.
RAÚL: No inverno pasaban moito frío e no verán moita calor.  O seu pai 
durante  a  viaxe   facíaos  ensaiar  unha  e  outra  vez  en  teclados 
imaxinarios. Viaxaron por toda europa visitando igrexas e palacios. 
Non aplaudades aínda,que non rematamos.  Imos empezar  agora  co 
segundo acto.

MARTA: Na súa primeira viaxe foron a Viena, invitáronos a tocar no 
palacio. 
ROCÍO:  Mozart  esvarou  e  caeu  de  fuciños  diante  de  aquelas 
persoas tan importantes.
ABEL P. : Mentras a cara de Mozart se ía poñendo máis encarnada, 
a emperatriz María Teresa axudouno e Mozart díxolle:
LUCÍA: Cando sexa maior casarei contigo. 

CLAUDIA: Noutra das viaxes foi a Versalles a tocar ante Luis XV e a súa 
corte. 
RAÚL: Tamén en Paris tocou na casa de marquesa de Pompadour.

ADRIÁN: Nesta casa a marquesa subiuno nunha mesa para xogar 
con el.
XOEL V. : Mozart quixo darlle un bico pero a ela non lle gustou.
GAEL: Sabedes o que lle espetou Morzart?
ÓSCAR,MATEO,ABEL P. : O que?????
BRUNO: A emperatriz de Viena deixábame darlle bicos e ti  non! 
Que pasa, mandas ti máis ca ella?
ÓSCAR,MATEO,ABEL P. : OHHH!!!



CLAUDIA: Aos 14 anos foi a Italia.
RAÚL: Esta familia non paraba!

MARIO: Un día foi  co seu pai a escoitar  un concerto na Capilla 
Sixtina en Roma.
SARA:  A  música  era  moi  complicada,  pero  el  conseguiu 
memorizala e escribila ao chegar a súa casa.
MALENI:  Cando o Papa se enterou,  nomeouno “Caballero de la 
Espuela de Oro”.

CLAUDIA: Cansado de andar dun lado para outro, decidiu quedarse un 
tempiño sen viaxar. 
RAÚL: Xa ía sendo hora!

KIARA: Foi así como coñeceu a súa moza, Constanza, e aínda que 
ao seu pai non lle gustaba, casou con ella.
XOEL  A.:  Para  gañar  os  cartiños  seguiu  compoñendo  e  dando 
concertos. 
CARLOS: Non pensedes que era rico! Os cartos non lle chegaban 
a nada.

CLAUDIA: Xa está ben de tanto cotilleo!
RAÚL: Tes razón, a ver que sabemos da súa obra.

MARTINA: Compuxo fermosas óperas coma: “O rapto do serrallo”, 
“As vodas de fígaro”,“Don Giovanni”e “A flauta máxica”.
VICTORIA: Imos contar un segredo: A Mozart non lle gustaba nada 
a frauta. El dicía que peor cunha frauta eran dúas frautas.
ROI: Non sabemos que opinará deste tema o noso profe Guti.

CLAUDIA: Mozart tiña un carácter moi especial, sabes porque?



RAÚL: Si, disque tiña o síndrome de Tourette. 
CLAUDIA: Os nenos con síndrome de Tourette repiten movementos ou 
sons  sen  querer.  Outras  veces  poden  chegar  a  decir  palabrotas  ou 
frases pouco axeitadas.
RAÚL:  Pero  non  pensedes  que  o  fan  con  mala  intención,  intentan 
controlarse pero cóstalles moito porque é un problema neurolóxico.
CLAUDIA: Así que xa sabedes, hai que portarse ben se queredes recibir 
algún  agasallo  este  Nadal.  Nin  se  vos  ocurra  imitar  aos  nenos  con 
Tourette
RAÚL: Desexamos que vos gustara o que aquí vos contamos. 

Sede bos e ata outra!!!!! 



MOZART NO ANTROIDO
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COMPRENSION LECTORA
PEDRO E O LOBO

Érase unha vez un pequeno pastor, chamado Pedro, que  pasaba a maior 
parte de seu tempo paseando e coidando das súas ovellas no monte do seu 
pobo. Todas as mañás, moi cedo, facía sempre o mesmo, saía polos prados 
co  rabaño, e así pasaba o tempo.
Moitas veces, mentras observaba pastar as súas ovellas, el pensaba nas 
cousas que podía facer para divertirse. Como moitas veces se aburría, un 
día, mentras descansaba debaixo dunha árbore, tuvo unha idea. Decidiu 
que pasaría un bo anaco divertíndose a costa da xente do pobo que vivía 
preto de alí. Botouse a correr polo monte abaixo e empezou a berrar:

- Socorro, o lobo! Que vén o lobo! Socorro!

A xente do pobo deixou as súas tarefas, colleu o que tiña á man, e foise a 
auxiliar o pobre pastorciño que pedía auxilio.  Pero,  cando chegaron alí, 
descubriron que todo fora unha pesada broma do pastor, que se desfacía 
en risas polo suelo. Os veciños  enfadáronse un chisco pero perdoaron a 
Pedro e decidiron volver a súas casas. Cando xa marcharan, o pastor dixo 
para si:
-Que divertido foi velos correr a todos!
E de alí a pouco deciciu volver berrar:

- Socorro, o lobo! Que vén o lobo! Socorro!

 A xente, ao volver oír os berros, empezou a correr a toda velocidade, 
pensando que esta vez sí que presentara o lobo, e que realmente o pastor 
necesitaba axuda. Pero ao chegar onde estaba o pastor, atopárono tirado 
no suelo morto de risa. 

-Ja,ja,ja,ja…Que divertido! Como vós enganei! Ja,ja,ja…

Oíanse as gargalladas de Pedro en toda a montaña.

Esta vez os veciños enfadáronse moitísimo máis e rifaron moito a Pedro 
polo mal gusto da súa broma. Co moito traballo que tiñan eles nas súas 
fincas! Como para andar perdendo o tempo subindo e baixando a montaña. 
Co que cansaba isto! E marcharon terriblemente enfadados .



Á  mañana seguinte, mentras o pastor pastaba as súas ovellas no mesmo 
lugar,  aínda  se  reía  cando  recordaba  como  corrían  os  vecinos  o  día 
anterior, e non se sentía para nada arrepentido. Todo o contrario, pensaba 
que fora divertidísimo. Non descartaba a idea de repetilo noutra ocasión. 
Nesas andaba cando se deu media volta e ve como se acercaba un lobo ao 
seu  rabaño.  De  súpeto,  o  medo  invadiuno  por  completo  e  empezou  a 
correr, berrando desesperado con todas as súas forzas:

- Socorro, o lobo! Que vén o lobo! Socorro!

-Que me vai comer todas as ovellas!

Pero ninguén acudía aos seus berros:

-Socorro! Que o lobo pápame todas as ovellas! 

 Xa era bastante tarde para convencer a aos vecinos  de que o que decía 
era verdad.  Todos pensaron que era outro engano de Pedro para rirse 
deles e deciciron facer oídos xordos. E  que ocorreu? Pois que o pastor viu 
como  o  lobo  se  abalanzaba  sobre  as  súas  ovellas.  Unhas  papounas  alí 
mesmo e outras levounas para a cea, por se lle volvía a fame.
Pero os veciños seguiron cos seus traballos pois non o creron en absoluto. 
E  así foi como o pastor recoñeceu que fora moi inxusto coa xente do pobo 
e  aínda  que  xa  era  tarde  arrepentiuse  e  prometeu  que  nunca  máis  o 
volvería a facer. E nunca máis se volveu a burlar nin mentirlle a ninguén.



1. RESPONDE AS PREGUNTAS. 

De quen fala o texto? 

________________________________________________
________________________________________________

1ª) Que facía todas as mañás? 
________________________________________________
________________________________________________

2ª) Por que decide pedir socorro se non hai ningún lobo?
________________________________________________
________________________________________________

3ª) Como reaccionan os habitantes do pobo ao oír os seus 
berros? 

________________________________________________
________________________________________________

4ª) Por que un día os veciños deciciron non facerlle  caso? 
________________________________________________
________________________________________________

5ª) Ao final, que ocurriu coas ovellas? 
________________________________________________
________________________________________________

6ª) Escribe si é verdadeiro ou falso: 
___ O pastor non era bromista e mentiroso. 
___ Houbo un día no que os vecinos non creron a Pedro.



2. PEGA A VIÑETAS EN ORDE E ESCRIBE UN BOCADILLO 
A CADA UNHA.



3. BUSCA O CAMIÑO QUE TEN QUE SEGUIR O PASTOR 
PARA ATOPAR A SÚA OVELLA.





OBRA TEATRAL (NADAL)
OS PRESENTADORES

Samaniego: Ola! . Moi bos días a todos e todas! Eu son Félix María Serafín 
                     Sánchez de Samaniego.  Resumindo,  Samaniego. 
Narrador : E ti, de quen vés sendo .
Samaniego: Eu nacín en Alava no século XVIII. E fun un gran fabulista..
Narrador : Xa me parecía. Co raro que vistes e ese perruquín…
Samaniego: Veño coa misión de  explicarvos que fun un 
                      gran escritor de fábulas  e presentarvos algunhas.
Iriarte: Para, para, para!  Eu son Tomás de Iriarte. Tamén nacín neste      
               século, en Tenerife e tamén escribín  moitas fábulas.
Narrador : Xa me lembro!. Non so as escribistes senón que tamén 
                  recuperastes outras moi antigas.
Iriarte: Si señor!. Así foi!
Samaniego:  : As fábulas son historias que rematan con moralexa , e 
dicir, 
                    unha ensinanza. Nós fomos na nosa época o que agora se 
                    chaman “pedagogos”.
Narrador :  Peda que…?
Iriarte: Mellor e que sentemos e que atendamos todos ben. Todo quedará 
              claro con esta dúas pequeñas representacións.
Narrador : Primeiro escenificaremos.....
                    E logo ………………………..

OS ACTORES
Narrador: _Pedro ía todos os días co seu rabaño de ovellas a un monte 
                   que había detrás do pobo onde vivía.
Pedro: 
               _Veña, veña. Haaaala! Vamos Blanquiña! Imos pacer.
               _ Chispa! Onde andas? Imos traballar un chisco.       
               _Estate atento por si vén o lobo! 
Narrador:As ovellas están pacendo todas tranquilas enchendo o bandullo 
                   e Pedro abúrrese moitííiisimo. Pedro é un pouco traste e 
                   ocórreselle unha idea para divertirse. Burlarse dos seus 



veciños!

Pedro: _Socorro, socorro! Que vén o lobo! A min, veciños! O lobo, o 
                 lobo!
Narrador:Os veciños deixan todo o que están a facer e van correndo a 
                    axudarlle.
Pedro:  _Ja,ja,ja...Que risa!  Ja,ja,ja... Enganeivos...Non hai lobo nin loba..
Narrador: Os veciños enfádanse un pouco con Pedro pero perdóanlle e 
                      volven ao seu traballo.
Pedro: Abúrrome. Vaia rollo estar aquí mirando como pacen as ovellas!
              Voume divertir outro chisco.
Pedro: _Socorro, socorro! Que vén o lobo! A min, veciños! O lobo 
                  pápame todas as evellas! Socorro!

Narrador:Os veciños volven deixar todo o que están a facer e van
                     correndo a axudarlle outra vez.
Pedro: 
               _Ja,ja,ja...Que risa!  Ja,ja,ja... Enganeivos outra vez Sodes uns 
                 ingenuos ...Non hai lobo nin loba...

 Narrador: Agora si que están enfadados de verdade e o alcalde fala con 
                     Pedro.
Alcalde:( Moi enfadado). 
                 _ Pedro! Isto non se fai. Non ves que estás amolando aos teus 
                     veciños e teñen moito traballo.
Narrador:  Pero pedro volveu repetir a mesma broma outra vez. 
                   Xa tiña máis que fartos a todos os vecinos.
Narrador: Ui, ui, ui.... Pedro ve asomarse un lobo por detrás da montaña.
Pedro: _Socorro, socorro! Que vén o lobo! A min, veciños! O lobo, o 
                 lobo! É verdade! Axuda, o lobooooo!

Narrador: Pedro berrou e berrou e berrou... Desesperado vendo como o 
                   lobo comía nas ovellas.Ningún veciño lle fai caso pois pensan 
                  que volve  estar gastándolle das súas bromas.
 Chora desconsolado mirando para as ovella tiradas na herba e vendo como 



o lobo marchaba lambendo o fuciño.

Pedro : _Ai, ai ai...As miñas ovelliñas. Non me quedou ninguha.
Narrador: Isto é o que pasa cando alguén é mentiroso. Cando contas a 
                  verdade ninguén che cre. 
Os veciños, que tiñan moi bo corazón e non lle gardaban ningún rencor a 
Pedro, agasallarono cunha ovella cada un para que pouco a pouco volvera a 
ter outro rabaño e non perdera o traballo . 
        Levántanse todos e cantan o rap :

Se eres mentiroso,
cando dis a verdade ,
ollo!
ninguén che cre.
Levántanse todos e cantan o rap :
Se eres mentiroso,
cando dis a verdade ,
ollo!
ninguén che cre.

                  _ Bo Nadal !!!!!       



PEDRO E O LOBO NO ANTROIDO



 

 

BlBLlOTECA 

 

 

O pasamento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega (O 

Inca), grandes figuras literarias recoñecidas a nivel mundial, tivo lugar un 23 de abril, por 

iso en 1995 a UNESCO declarou esta data como DIA MUNDIAL DO LIBRO E DOS 

DEREITOS DE AUTOR. Nesta edición 2015, esta institución, a través da súa  Directora 

Xeral, Irina Bokova declara: 

“Debemos redobrar os esforzos para promover o libro, a pluma, o 

ordenador e todas a formas de lectura e escritura, para loitar contra 

o analfabetismo e a pobreza, construír sociedades sostibles e 

fortalecer os alicerces da paz... Unámonos para celebrar o libro como 

encarnación da creatividade e do desexo de compartir ideas e 

coñecementos e inspirar o entendemento, o diálogo e a tolerancia.” 

 

Este ano, a cidade de Incheon na República de Corea  foi designada Capital Mundial do 

Libro 2015 en recoñecemento do seu programa encamiñado a promover a lectura entre a 

xente nova e os sectores desfavorecidos da poboación e alí, como en moitos outros lugares, 

realizaranse actividades arredor do libro, a lectura e a escritura. Nós tamén nos sumamos a 

esta celebración lendo a Cervantes: unha versión en verso de Don Quixote e/ou Los 
habladores,  un dos seus entremeses: Los habladores,  xa que a 2º parte do Quixote foi 
publicada hai 400 anos, en 1615. A nosa proposta de traballo é a seguinte:   
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

A lectura poderá facerse na aula ou nos espazos de lectura compartida que habilitaremos 

no centro para que Cervantes e as palabras e personaxes que creou sexan os nosos 

compañeiros  o 23 de abril de 201523 de abril de 201523 de abril de 201523 de abril de 2015. 





PERSONAJES: ROLDÁN ,SARMIENTO ,DOÑA BEATRIZ , INÉS , UN PROCURADOR  UN 
ALGUACIL              La acción se desarrolla en el año 1600.
     
Escena I Acto Unico  Calle  PROCURADOR SARMIENTO y ROLDÁN 

SARMIENTO.-Tome señor Procurador; que ahí van los doscientos ducados y doy palabra a usted 
que aunque me costara cuatrocientos holgara que fuera la cuchillada de otros tantos puntos.

PROCURADOR.-Usted ha hecho como caballero en dársela y como cristiano en pagársela; y yo 
llevo el dinero contento de que me descanse y él se remedie.

ROLDÁN.-¡Ah caballero! ¿Es usted procurador?

PROCURADOR.-Sí soy; ¿qué es lo que manda usted?

ROLDÁN.-¿Qué dinero es ese?

PROCURADOR.-Dámele este caballero para pagar la parte a quien dio una cuchillada de doce 
puntos.

ROLDÁN.-Y ¿cuánto es el dinero?

PROCURADOR.-Doscientos ducados.

ROLDÁN.-Vaya usted con Dios.

PROCURADOR.-Dios guarde a usted. (Vase.)
                                                     
   Escena II                           ROLDÁN       SARMIENTO.

ROLDÁN.-¡Ah caballero!

SARMIENTO.-¿A mí gentil hombre?

ROLDÁN.-A usted digo.

SARMIENTO.-Y ¿qué es lo que usted manda?

ROLDÁN.-Cúbrase usted; que si no no hablaré palabra.

SARMIENTO.-Ya estoy cubierto

ROLDÁN.-Señor mío yo soy un pobre hidalgo aunque me he visto en honra; tengo necesidad y he 
sabido que usted ha dado doscientos ducados a un hombre a quien había dado una cuchillada; y 
por si usted tiene deleite en darlas vengo a que usted me dé una adonde fuera servido; que yo lo 
haré con cincuenta ducados menos que otro.

SARMIENTO.-Si no estuviera tan disgustado me obligara a reír usted; ¿dícelo de veras? pues 
venga acá: ¿piensa que las cuchilladas se dan sino a quien las merece?



ROLDÁN.-Pues ¿quién las merece como la necesidad? ¿No dicen que tiene cara de hereje? pues 
¿dónde estará mejor una cuchillada que en la cara de un hereje?

SARMIENTO.-Usted no debe de ser muy leído; que el proverbio latino no dice si no que 
“necessitas caret leye” que quiere decir que la necesidad carece de ley.

ROLDÁN.-Dice muy bien usted; porque la ley fue inventada para la quietud y la razón es el alma 
de la ley y quien tiene alma tiene potencias: tres son las potencias del alma: memoria voluntad y 
entendimiento. Usted tiene muy buen entendimiento porque el entendimiento se conoce en la 
fisonomía

SARMIENTO.-Por el diablo que acá me trajo esto es lo que yo necesitaba después de haber 
pagado doscientos ducados por la cuchillada.

ROLDÁN.-¿Cuchillada dijo usted? está bien dicho: cuchillada fue la que dio Caín a su hermano 
Abel aunque entonces no había cuchillos; cuchillada fue la que dio Alejandro Magno a la reina 
Pantasilea para quitarle a Zamora la bien cercada, pero advierta usted que las heridas se dan de 
dos maneras porque hay traición y alevosía: la traición se comete al Rey; la alevosía contra los 
iguales

SARMIENTO.-Váyase con el diablo que me deja sin juicio. Cállese que me muero y pienso que 
algún demonio tiene esa lengua.

.ROLDÁN.-Dice usted muy bien; porque quien tiene lengua a Roma va; yo he estado en Roma y en 
la Mancha en Trasilvania y en la Puebla de Montalbán: Montalbán era un Castillo de donde fue 
señor Reynaldos; Reynaldos era uno de los doce Pares de Francia y de los que comían con el 
Emperador Carlomagno en la mesa redonda porque no era cuadrada ni ovalada. En Valladolid hay 
una placetilla que llaman el Ochavo; un ochavo es la mitad de un cuarto un cuarto se compone de 
cuatro maravedís; el maravedí antiguo valía tanto como agora un escudo; dos maneras hay de 
escudos; hay escudos de paciencia y hay escudos...

SARMIENTO.-Dios me de paciencia para oirlo,  callesé me lleva perdido.

ROLDÁN.-Perdido dijo usted y dijo muy bien; porque el perder no es ganar; hay siete maneras de 
perder: perder al juego perder la hacienda el trato perder la honra perder el juicio perder por 
descuido una sortija o un lienzo perder...

SARMIENTO.-Acabe con el diablo.

ROLDÁN.-¿Diablo dijo usted? y dijo muy bien; porque el diablo nos tienta con varias tentaciones: 
la mayor de todas es la de la carne; la carne no e spescado; el pescado es flemoso; los flemáticos 
no son coléricos. De cuatro elementos está compuesto el hombre: de cólera, sangre,  flema y 
melancolía; la melancolía no es alegría porque la alegría consiste en tener dineros; los dineros 
hacen a los hombres, los  hombres no son bestias, las bestias pacen; y finalmente...

SARMIENTO.-Y finalmente me quitará usted el juicio,  pero le suplico me escuche, sin decirme lo 
que es palabra que me caeré muerto.

ROLDÁN.-¿Qué manda usted?



SARMIENTO.-Señor mío yo tengo una mujer, por mis pecados, la mayor habladora que  existió 
existe y existirá por los siglos de los siglos.

ROLDAN: Amén

SARMIENTO: Es de suerte lo que habla que yo me he visto muchas veces resulto a matalla por 
las palabras como otros por las obras: remedios he buscado ninguno me ha servido; a mí me ha 
parecido que si yo llevase a usted a mi casa y hablase con ella seis días quedaría curada para 
siempre.  Véngase usted conmigo, se lo suplico que yo quiero fingir que usted es mi primo y con 
esta excusa estará usted en mi casa

ROLDÁN.-¿Primo dijo usted? ¡Oh qué bien dijo usted! Primo decimos al hijo del hermano de 
nuestro padre; primo a un zapatero de obra prima; prima es una cuerda de guitarra; la guitarra se 
compone de cinco órdenes; las órdenes mendigantes son cuatro; cuatro son los que no llegan a 
cinco; con cinco estaba obligado a reñir antiguamente el que desafiaba de común 

SARMIENTO.-Téngase y téngase por Dios y véngase conmigo; que allá dirá lo demás.

ROLDÁN.-Camine delante usted; que yo le pondré esa mujer en dos horas muda como una piedra; 
porque la piedra...

SARMIENTO.-No le oiré palabra.

ROLDÁN.-Pues camine; que yo le curaré a su mujer. (Vanse.)

  Escena III       Casa de Sarmiento. Estera arrollada             DOÑA BEATRIZ 
INÉS.

BEATRIZ.-¡Inés! ¡Hola! (Llamando.) ¡Inés! ¿Qué digo? ¡Inés!¡Inés!

INÉS.-Ya voy, ya voy señora, señora, señora.

BEATRIZ.-Bellaca, desvergonzada ¿cómo me respondéis vos con ese lenguaje?¿No sabéis vos que 
la vergüenza es la principal joya de las mujeres?

INÉS.-Usted por hablar cuando no tiene de qué me llama doscientas veces.

BEATRIZ.-Pícara el número doscientos es número mayor ,debajo del cual se pueden entender 
doscientos mil añadiéndole ceros; los ceros no tienen valor por sí mismos.

INÉS.-Señora ya le entendí; dígame usted lo que tengo de hacer,  porque haremos prosa.

BEATRIZ.-Y la prosa es para que traigáis la mesa para comer vuestro amo; que ya sabéis que anda 
disgustado y un disgusto  en un casado, es causa de que levante un garrote y comenzando por las 
criadas remate con el ama.

INÉS.-Pues ¿hay más de sacar la mesa? voy volando. (Vase.)

 Escena IV      DOÑA BEATRIZ  SARMIENTO y ROLDÁN.   Después  INÉS.



SARMIENTO.-¡Hola!¿No está nadie (Dentro.) en esta casa? ¡Doña Beatriz hola!

BEATRIZ.-Aquí estoy señor; ¿de qué venís dando voces?

SARMIENTO.-(Saliendo.) Mirad que traigo este caballero soldado y pariente mío convidado; 
Trátelo muy bien que va a pretender presentarse en la Corte

BEATRIZ.-Si usted va a la corte lleve advertido que la corte no es para Carlos tan encogido; 
porque el encogimiento es linaje de bobería y el bobo está cerca de ser desvalido y lo merece; 
porque el entendimiento es luz de las acciones humanas y toda la acción consiste...

ROLDÁN.-Escuche, escuche suplico a usted; que bien sé que consiste en la disposición de la 
naturaleza porque la naturaleza obra por los instrumentos corporales y va disponiendo los 
sentidos; los sentidos son cinco: andar tocar correr y pensar y no estorbar; toda persona que 
estorba es ignorante y la ignorancia consiste en no caer en las cosas; quien cae y se levanta Dios 
le dé buenas Pascuas; las Pascuas son cuatro la de Navidad, la de Reyes, la de Flores, y la de 
Pentecostés; Pentecostés es un vocablo exquisito...

BEATRIZ.-¿Cómo exquisito? mal sabe usted de exquisitos; toda cosa exquisita es extraordinaria: 
la ordinaria no admira; la admiración nace de cosas altas; la más alta cosa del mundo es la quietud 
porque nadie la alcanza; la más baja es la malicia porque todos caen en ella; el caer es forzoso 
porque hay tres estados en todas las cosas; el principioel aumento y la declinación.

ROLDÁN.-Declinación dijo usted y dijo muy bien; porque los nombres se declinan los verbos se 
conjugan; y los que se casan se llaman con este nombre y los casados son obligados a quererse 
amarse y estimarse como lo manda la Santa Madre Iglesia; y la razón de esto es...

BEATRIZ. ¿que es esto marido? ¿tenéis juicio? ¿Qué hombre es este que habéis traído a mi 
casa? 
SARMIENTO Calma mujer que solo estará siete años con nosotros.

BEATRIZ.-¿Siete años? malos años; ni una hora, que reventaré marido.

SARMIENTO.-¡Hola! Traiga acá la comida.

INÉS.-(Saliendo.) ¿Convidados tenemos? Aquí está la mesa.

ROLDÁN.-¿Quién es esta señora?

SARMIENTO.-Es criada de casa.

ROLDÁN.-Una criada que se llama en Valencia fadrina, en Italia masara, en Francia gaspirria, en 
Alemania filimoquia, en la corte sirvienta, en Vizcaya moscorra y entre pícaros daifa. Venga la 
comida alegremente; que quiero que vuesas mercedes me vean comer al uso de la Gran Bretaña.

BEATRIZ.-Aquí no hay que hacer sino perder el juicio marido; que reviento por hablar.



ROLDÁN.-¿Hablar dijo usted? y dijo muy bien: hablando se entienden los conceptos; éstos se 
forman en el entendimiento; quien no entiende no siente; quien no siente no vive; el que no vive es 
muerto; un muerto échale en un huerto.

BEATRIZ.-¡Marido? ¡marido?

SARMIENTO.-¿Qué queréis mujer?

BEATRIZ.-Echadme de aquí este hombre con los diablos, que reviento por hablar.

SARMIENTO.-Mujer tened paciencia; que hasta cumplidos los siete años no puede salir de aquí; 
porque he dado mi palabra y estoy obligado a cumplirla o no seré quien soy.

BEATRIZ.-¿Siete años? Primero veré yo mi muerte. Ay! ay! ay!

INÉS.-Desmayóse. ¿Esto quiere usted ver delante de sus ojos? Mirela ahí muerta.

ROLDÁN.-¡Jesús! ¿de qué le ha dado este mal?

SARMIENTO.-De no hablar.

ALGUACIL.-(Dentro.) Abran aquí a la justicia! abran a la justicia!

ROLDÁN.-¡La justicia! ¡Ay triste de mí! que yo ando huido y si me conocen me han de llevar a la 
cárcel.

SARMIENTO.-Pues señor el remedio es meterse en esa estera usted; que las habían quitado para 
limpiarlas y así se podrá librar; que yo no hallo otro. (Métese Roldán en la estera.)

 Escena V      Dichos el Alguacil

ALGUACIL.-¿Era para hoy el abrir esta puerta?

SARMIENTO.-¿Qué es lo que usted manda que tan furioso viene?

ALGUACIL.-El señor Gobernador manda que no obstante que usted ha pagado los doscientos 
ducados de la cuchillada venga usted a darle la mano a este hombre y se abracen y sean amigos.

SARMIENTO.-Quería comer ahora.

ALGUACIL.-El hombre está aquí junto y luego se volverá usted a comer despacio.

SARMIENTO.-Vamos y entre tanto poned la mesa. (Vanse todos menos Roldán Beatriz e Inés.)

INÉS.-Vuelve en ti señora; que si de no hablar te has desmayado ahora que estás sola hablarás 
cuanto quisieres.

BEATRIZ.-Gracias a Dios que ahora descansaré del silencio que he tenido.



ROLDÁN.-(Sacando la cabeza de la estera.) ¿Silencio dijo usted? Y dijo muy bien; porque el 
silencio fue siempre alabado de los sabios y los sabios hablan a tiempos y callan a tiempo porque 
hay tiempos de hablar y tiempos de callar; y quien calla otorga y el otorgar es de escrituras y una 
escritura ha menester tres testigos y si es de testamento cerrado siete ;porque...

BEATRIZ.-Porque el diablo te lleve hombre y quien acá te trujo. ¿Hay tan gran bellaquería? Yo 
vuelvo a desmayarme.

          Escena VI        Dichos  SARMIENTO  ALGUACIL.

SARMIENTO.-(Roldán se esconde de nuevo.) Ya que se han hecho las amistades quiero que vuesas 
mercedes beban con una caja. ¡Hola! Traigan  acá la cantimplora 

BEATRIZ.-¿Agora nos pone  en eso? ¿No veis que estamos ocupados sacudiendo estas esteras? 
(Muestra el palo.) Y tú con ese otro (A Inés.) démosle hasta que queden limpias.

ROLDÁN.- Ay ay que me matan ay!

ALGUACIL.-¡Oiga! ¿qué es esto? ¿No es aquel bellaco de Roldanejo el hablador? 

INÉS.-El mismo.

ALGUACIL.-Dese  preso, dese preso.

ROLDÁN.-¿Preso dijo usted? y dijo muy bien porque el preso no es libre y la libertad...

ALGUACIL.-Que no no; aquí no ha de valer la habladuría; ¡vive Dios! Que habéis de ir a la cárcel.

SARMIENTO.-Señor alguacil, suplico a usted que por haberse hallado en mi casa esta vez no se 
lleve; que le doy palabra a usted de pagar la deuda que tiene, con que se vaya del lugar, cuando 
cure a mi mujer 

ALGUACIL.-Pues ¿de qué la cura?

SARMIENTO.-Del hablar.

ALGUACIL.-Y ¿cómo?

SARMIENTO.-Hablando; porque como habla tanto la enmudece.

ALGUACIL.-Estoy contento por ver ese milagro; pero ha de ser con condición que  cuando cure a 
su mujer, me avise usted para llevarlo a mi casa, porque mi mujer tiene la misma enfermedad y me 
gustaria que me la curase de una vez

SARMIENTO.-Descuide señor alguacil que cumplidos los siete años yo avisaré con gusto

BEATRIZ.-Marido por Dios echadme desde luego de aquí este hombre ,que yo prometo no dar 
lugar a que vuelva. (Arrodillándose.)



SARMIENTO.-(Levantándola.) Alzad pues y enmendaos que no está bien de rodillas, la que es 
señora de mi casa.

ROLDÁN.-Señora dice usted y muy bien dicho que está porque Roma fue señora de todo el mundo

ALGUACIL.-(Interrumpiéndole.) Vete pícaro hablador.

SARMIENTO.-No me desagrada el verso.

ALGUACIL.-Pues si no le desagrada oiga; que yo tengo alguna vena de poesía.

ROLDÁN.-¿Poesía ha dicho usted? Pues oigan y reparen vuestras mercedes: que no será peor la 
mía.

Aquí he venido a curar
una mujer habladora
que nunca supo callar
a quien pienso desde ahora
enmudecer con hablar. 

Convidome este señor
y comeré  yo en rigor
aunque diga su mujer
por  no me dar de comer:
“Vete pícaro hablador”

  BEATRIZ (Al público.).-

Un hablador es matraca;
grnizada que apedrea
torbellino que marea
y furia que nadie aplaca.

Cuando otro hablador le ataca
calla por breves instantes
y con bríos más pujantes
sigue... ¡Que dicha señores
si todos los habladores
hablaran como CERVANTES!

Miguel de Cervantes é especialmente coñecido pola súa obra literaria máis  
emblemática: Don Quixote, pero tamén escribiu outro tipo de historias. 

Los habladores de  Miguel  de  Cervantes  é  un  entremés.  Os entremeses eran 
pequenas obras teatrais de carácter cómico e burlesco que se representaban nos 
descansos  das  grandes  comedias  para  divertir  ao  público.  Eran  pezas  moi 
apreciadas que reflectían con ironía a vida da época. Cunha linguaxe sinxela e 
personaxes  populares,  trataban  os  temas  que  lle  interesan  ao  pobo  como  o 
matrimonio, a honra, os cartos, o desengano ou o contraste entre a ficción e a 
realidade. 
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Os libros e a tecnoloxía alíanse para crear unha nova dimensión  na 
lectura.  As  imaxes  cobran  vida  a  través  do  ordenador para  que 
coñezamos mellor a terra, o corpo humano ou os dinosaurios. 

O CICLO DA AUGA . O sol derrite o xeo
OCÉANOS E CONTINENTES. A deriva continental.
OS VOLCANS. O volcan actívase. 
O CICLO DAS ROCHAS. As forzas tectónicas.
O CLIMA. Os tornados (supercela e vórtice)
OS GLACIARES. Movemento e desxeo. 

O CORPO. Músculos e ósos.
O SISTEMA REPRODUCTOR. División celular e feto.
O CEREBRO. Zonas activas e partes.
A VISTA. Movemento da pupila e enfoque.
O CORAZÓN. Partes e latido.
A DIXESTIÓN. Estómago, intestino delgado e colon.

FÓSILES. O Barosaurus anda e come. 
DEPREDADOR TERRESTRE. O Tiranosaurus-rex corre 
e roxe. 
DEPREDADOR MARIÑO. O Rhomaleosaurus ataca.
AO CONTRAATAQUE. O Euplocephalus deféndese.
OS VOADORES. O Tupandactylus aterriza e anda. 
A  REPRODUCIÓN.  Os  ovos  eclosionan  e  as  crias 
andan.

14 E 15 de maio de 2015
DÍAS DA CIENCIA no  CPI CASTRO BAXOI
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LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN - CURSO 2015-2016 

Dende o curso 2006-2007 a biblioteca do CPI Castro Baxoi realiza múltiples actividades en 
prol da lectura lúdica e informativa, da escritura creativa, da utilización de diferentes 
fontes e soportes e do traballo colaborativo e así pretende seguir o vindeiro curso. No 
Centro están establecidos, co apoio da Dirección e da comunidade escolar en xeral, 
diversos grupos de traballo moi dinámicos (EDLG, Actividades Extraescolares, TICS, 
Biblioteca e Club de Lectura) con iniciativas diversas que se levan a cabo conxuntamente 
para facer realidade o Proxecto Lector e o Plan TICS, e dicir, para que os nosos alumnos 
aprendan a camiñar de xeito autónomo e crítico polas novas vías do saber e acaden as 
competencias básicas. Temos, pois, que realizar labores de xestión dos fondos, tanto en 
soporte físico como virtual, e de dinamización, con propostas para fomentar o gusto pola 
lectura literaria e científica, a elaboración de documentos propios a partir da consulta e 
análise de fontes diversas, a autonomía persoal e o traballo en grupo. A continuidade é, 
pois, o elemento clave deste proxecto, así como o compromiso para que estas liñas de 
actuación se materialicen o mellor posible durante o curso 2015-2016. 

1. En relación coa organización e xestión  

Catalogación: Seguiremos catalogando o material de nova adquisición e todo aquel que 
aínda non fomos quen de introducir no sistema (material de consulta en soporte papel e 
material audiovisual -películas, documentais, música...-, que se atopa na biblioteca e os 
recursos das bibliotecas de aula de Infantil e Primaria) e continuaremos coa labor de 
corrección das fichas antigas que teñen erros ou falta de datos e co cambio e/ou 
reparacións das etiquetas e material deteriorados. 

Préstamo informatizado: Editaremos, como en anos anteriores, os carnés de biblioteca 
individuais para que os membros da comunidade escolar poidan acceder ao préstamo 
persoal; carnés de aula, para que os recursos da biblioteca poidan ser trasladados a outros 
espazos de traballo cando sexa preciso -consulta, lectura obrigatoria, Hora de Ler-; e 
tamén carnés para as MOCHILAS VIAXEIRAS, para as diversas EXPOSICIÓNS e para 
préstamos a PERSOAS OU ENTIDADES alleas ao Centro que soliciten material para as 
súas actividades. Coordinaremos o préstamo durante os recreos e nas sesións que cada 
titor determine para o seu grupo e faremos unha campaña informativa/formativa para que 
se rexistren correctamente todos os movementos no programa Meiga, se respecten os 
prazos de devolución/renovación do material e se utilicen libremente, pero de xeito 
adecuado, todos os recursos. 

Adquisición de fondos: Seguiremos coordinando a adquisición dos fondos, a través de 
reunións periódicas cos coordinadores de ciclo, xefes de departamento e profesores das 
diferentes áreas e materias, xestionaremos a compra cando sexa preciso, catalogaremos o 
material e poñerémolo á disposición da comunidade escolar, de xeito que se cubran 
equitativamente as necesidades de cada etapa e nivel, así como a de aqueles grupos con 
necesidades educativas especiais ou con dificultades socio-económicas. Darémoslle 
prioridade á adquisición do material de utilización “obrigatoria”, como os libros de lectura 
e/ou consulta propostos, para que aqueles que non poidan adquirilo pola súa conta, dispoñan 
del.  
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Organización de tempos e espazos: Coordinaremos a utilización do espazo físico 
dispoñible dentro da biblioteca para que poidan acceder a el os diferentes grupos de 
Infantil, Primaria e Secundaria nas mellores condicións posibles, tendo en conta que os 
horarios non coinciden, as actividades son diversas e o recuncho virtual (8 postos de 
traballo) está bastante solicitado. Elaboraremos calendarios e habilitaremos espazos 
alternativos para a realización de actividades puntuais (contacontos, lecturas 
dramatizadas, exposicións, conferencias, etc.) 

Organización do traballo: Coordinaremos o traballo do Equipo de Biblioteca, que estará 
composto por profesorado de Infantil, Primaria e Secundaria con sesións de atención á 
Biblioteca dentro do seu horario e por alumnos de 3º ciclo de Primaria que participarán nas 
actividades de xestión durante os recreos. Procuraremos que cada quen asuma tarefas 
específicas que desenvolverá ao longo do curso e que estarán relacionadas 
preferentemente coa etapa educativa á que pertencen e/ou coa materia que imparten para 
que o traballe sexa o máis efectivo posible. Tamén colaboraremos activamente cos outros 
Equipos de Traballo para poñer en marcha e desenvolver as diferentes actividades nas que 
participa a Comunidade Escolar, que son moi numerosas e variadas, tanto dentro das aulas 
coma fóra delas, e fomentaremos a integración das diversas actividades no currículo, co fin 
de que non supoñan un traballo a maiores senón outra maneira de ensinar e aprender. 

Mantemento de espazos e fondos: Seguiremos velando pola conservación e mantemento 
dos fondos e dos espazos e trataremos de implicar a todos os usuarios na tarefa, xa que se 
precisa moito tempo para localizar o material que non se deposita no seu lugar, reorganizar 
os andeis e facer o seguimento dos fondos. Trataremos tamén de facer un inventario para 
comprobar se contamos con todo o material ou falta algún. 

2. En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa 
integración no tratamento do currículo e a súa contribución ao desenvolvemento das 
competencias básicas do alumnado. 

Difusión dos fondos: Elaboraremos diferentes documentos informativos de carácter 
xeral ou relacionados con determinados temas (listados, guías de lectura, folletos, carteis, 
murais, presentacións...) e darémolos a coñecer por medios diferentes, empregando 
prioritariamente as novas tecnoloxías, especialmente o correo electrónico e a páxina web 
institucional. Dedicaremos especial atención ao agrupamento temático para facilitar a 
utilización do material nas diferentes celebracións (paz, dereitos humanos, violencia de 
xénero, muller traballadora, día do libro, letras galegas...), elaborando documentos 
específicos para dalos a coñecer e montando exposicións que permitan á comunidade 
escolar acceder directamente a eles e utilizalos de xeito colectivo ou individual. 

Selección e distribución de material: Seleccionaremos o material preciso para a 
realización das diferentes actividades puntuais ou continuas que se desenvolverán ao longo 
do curso nas diversas etapas, ciclos e materias, e farémolo chegar aos grupos interesados, 
ocupándonos expresamente de coñecer cales son as necesidades, facer as adquisicións 
pertinentes e de coordinar o seu uso, cando estea en soporte físico. Prestaremos especial 
atención, como xa fixemos en cursos anteriores, a aquel que se atopa en soporte dixital, 
porque é de fácil e rápida utilización nas aulas, dado o abundante equipamento informático 
do noso centro e a vontade colectiva para empregalo nas tarefas diarias; buscaremos 
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material en Internet, pero tamén consultaremos o moi abundante e valioso que nos chega a 
través do correo dende os centros PLAMBE e a Asesoría de Bibliotecas para poñelo a 
disposición da comunidade escolar. 

Preparación, organización e coordinación de actividades: Participaremos de xeito 
activo en todas as actividades colectivas do centro, facilitando documentación en 
diferentes soportes, preparando a campaña informativa -avisos, carteis...-, elaborando 
unidades didácticas con diferentes propostas e colaborando cos diferentes equipos de 
traballo para a posta en marcha e realización. Proporemos actividades propias para 
recordar feitos ou datas especiais nalgúns momentos do curso e continuaremos 
desenvolvendo o proxecto relacionado coa HISTORIA que empezamos hai cinco cursos e 
que titulamos DAS CAVERNAS ÁS ESTRELAS. No vindeiro curso situarémonos no século 
XIX co tema O MUNDO EN REVOLUCIÓN e, para achegarnos a esta etapa histórica dende 
diferentes perspectivas (arte, literatura, ciencia, sociedade...), seleccionaremos material 
en soporte físico e virtual, prepararemos unidades didácticas para cada etapa e/ou nivel, 
proporemos liñas de traballo diversas, faremos un seguimento do traballo que se 
desenvolverá dentro das aulas, facilitaremos a exposición do material elaborado por cada 
grupo e coordinaremos as actividades colectivas do Antroido temático que dará vida a esta 
época. 

Contactos coas familias e con entidades e institucións: Trataremos de implicar ás 
familias no fomento da lecto-escritura, enviándolles información sobre os fondos e as 
actividades que realizamos, pedíndolles colaboración para a realización de determinadas 
actividades e facéndolles chegar material atractivo a través das MOCHILAS VIAXEIRAS. 
Poñerémonos en contacto con outras entidades, como a Biblioteca Municipal, ou centros 
para intercambiar fondos e realizar actividades conxuntas.  

3. En relación coa formación de usuarios e adquisicion da competencia informacional 
(competencia para o tratamento da información incluída na actual competencia dixital) 

Formación de usuarios: Proporemos actividades que permitan aos alumnos coñecer a 
biblioteca (espazos, normas de funcionamento...), a organización dos fondos (cores e tramos 
de idade, CDU, tellos...), os soportes documentais (material bibliográfico, audiovisual, 
dixital...), os tipos de documentos (dicionarios, atlas, monografías, obras literarias, 
prensa...), os elementos identificativos das obras impresas (título, autor, editorial..), as 
súas partes e as ferramentas auxiliares (índices, sumarios, glosarios...), etc. 

Competencia informacional: Elaboraremos pequenas unidades didácticas arredor do tema 
proposto para que os alumnos, segundo o seu nivel, busquen información en diferentes 
soportes, fagan unha selección crítica e creen algún tipo de documento (ficha, artigo, 
presentación...), en soporte físico e/ou dixital. Coidaremos especialmente a investigación a 
través de internet, proporcionando claves para a busca eficaz da información, a selección 
crítica da documentación e a elaboración de información propia con características formais 
axeitadas. Utilizaremos diversas ferramentas virtuais como exe-learning, moodle, etc. 
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4. En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do proxecto lector de 
centro. 

A biblioteca coordinará tódalas accións encamiñadas ao desenvolvemento do Proxecto 
Lector do Centro, nas súas vertentes de lecto-escritura e de tratamento da información, 
empregando documentos en soporte papel, audivisual e dixital, xa que Proxecto Lector e 
Plan Tic son complementarios. A xestión de HORA DE LER (selección de material, dotación 
das bibliotecas de aula, etc.) será unha das tarefas prioritarias, sen esquecer o resto das 
intervencións nas aulas, na biblioteca e noutros tempos e lugares. O seguimento e avaliación 
do plan será outro traballo ao que lle dedicaremos especial atención. 

5.Outras actuacións. 

Seguiremos dinamizando o Club de Lectura Salicornia e realizando actividades arredor da 
lectura, da creación literaria, do recitado, do contacto con outros lectores, etc., 
colaboraremos cos Equipos de Traballo do centro nas diferentes propostas e trataremos 
de xestionar o apartado da web institucional dedicado á Biblioteca, así como o blog que 
puxemos en marcha en anos anteriores, para dar publicidade ao traballo desenvolvido. 

6. Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos que se van a 
utilizar.  

Como criterios de avaliación empregaremos, entre outros, o número de préstamos e 
usuarios da biblioteca, a inclusión dos fondos nas actividades das diferentes áreas e a 
implicación dos profesores e alumnos na planificación e realización das actividades 
propostas. A observación e a elaboración de táboas cos resultados dela será a técnica que 
empregaremos de xeito habitual, pero tamén utilizaremos enquisas e cuestionarios 
dirixidos a toda a comunidade escolar para coñecer a súa valoración das actividades e o seu 
grao de satisfacción, fixándonos especialmente nas dimensións de Uso e usuarios e Apoio 
ao currículo pola  súa relación co Proxecto Lector e o Plan TICs que son a base das nosas 
actuacións. Utilizaremos os formularios de Google para elaborar as enquisas e recoller os 
datos baseándonos no documento "Bibliotecas Escolares ¿entre interrogantes?" e en 
modelos doutros centros de ensino.  

7. Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo de 
apoio. Horario previsto. 

Para o vindeiro curso seguirá coordinando as actividades de biblioteca a mesma profesora 
que o fixo no presente curso -Mª del Carmen Presedo Díaz- e contarase con profesorado 
das diferentes etapas para atender as necesidades específicas de cada unha. A asignación 
de sesións está condicionada polas necesidades do Centro, pero a vontade tanto da Equipa 
directiva coma da comunidade escolar é seguir contando con suficiente dedicación para que 
a biblioteca continúe á súa andaina. 

Asdo. A responsable da biblioteca       Vto. E Pr. A directora 

Mª Carmen Presedo Díaz María          Asunción Méndez López 
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