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1. GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS
O curso 2015-2016 supón o noso  noveno ano no PLAMBE e once anos de traballo

intensivo na biblioteca para facer dela,  nos primeiros tempos, un centro de recursos,  e
agora un motor de proxectos colaborativos cos que intentamos adaptarnos á Sociedade da
Información e a Comunicación e, ao mesmo tempo, integrar nun plan común as tres etapas
educativas  que conviven no Centro (Infantil, Primaria e ESO), sen deixar de respectar os
seus intereses e necesidades propios.  Son moitas as tarefas que realizamos en prol  da
consecución  destes  obxectivos,  como  a  proposta  e/ou  coordinación  das  actividades
colectivas,  a  colaboración  coas  diferentes  equipas  de  traballo  do  Centro  (EDLG,  TICS,
Actividades Extraescolares, Club de Lectura...), os contactos cos membros da comunidades
escolar  para coñecer  o que precisan,   a  actualización dos recursos en soporte  físico e
virtual, e moitas outras que ocupan o noso escaso tempo e requiren moito esforzo. O noso
proxecto de traballo é ambicioso e conta co apoio da Dirección do Centro, do Claustro e
persoal non docente, dos alumnos e das familias, pero  non sempre logramos facer todo o
que queremos ou co rigor e extensión precisos, polo que temos que dicir, coma sempre,
que o grao de consecución dos obxectivos non foi total.

Facemos, sen embargo, unha valoración moi positiva das nosas actuacións porque
conseguimos  ofrecer  recursos  variados  a  membros  da  comunidade  escolar  que  non
poderían  acceder  a  eles  doutro  xeito;  apoiamos  as  actividades  curriculares  ofrecendo
espazos,  tempos  e  documentación  física  e  virtual   para  a  investigación  e  a  creación;
participamos  activamente  no  deseño  e  desenvolvemento  das  actividades  colectivas
relacionadas  coas  celebracións,  os actos  culturais,  os obradoiros,  as  conferencias,  etc.;
colaboramos  cos  Departamentos,  Ciclos  e  grupos  de  traballo  na  preparación  e/ou
desenvolvemento das actividades  extraescolares que teñen lugar dentro e fóra do Centro; e
coordinamos  o  desenvolvemento  do  PROXECTO  LECTOR,  con  especial  atención  aos
ITINERARIOS LECTORES,  á HORA DE LER e ás MOCHILAS VIAXEIRAS, así como á campaña
de  fomento  da  lectura  e  escritura  creativa  e  documental   DENDE  AS  CAVERNAS  ÁS
ESTRELAS,  centrada  no  presente  curso  no  Século  XIX  e  titulada  O  MUNDO  EN
REVOLUCIÓN.  Arredor  deste  tema  fixéronse  traballos  de  investigación  e  creáronse
documentos e espectáculos co seu atrezzo correspondente para o ANTROIDO TEMÁTICO,
no que os poboadores reais e literarios desta etapa histórica, e algúns dos acontecementos
históricos máis significativos, volveron á vida, axudándonos, así,  a comprender mellor o
devir histórico. O CLUB DE LECTURA SALICORNIA mergullouse, como en anos anteriores,
nas lecturas compartidas, na creación literaria, nas actividades solidarias, no mundo dos
contos  para  os  máis  pequenos  do  cole  e  noutras  actividades  para  aprender,  ensinar,
divertirnos,  etc.  Tamén  entramos  de  cheo  na  mundo  da  robótica  e  da   linguaxe  de
programación  coa participación no proxecto ESCORNABOTS, que nos permitirá, no vindeiro
curso, poñer a disposición da comunidade escolar catro mini-robots e moitas ideas para
traballar  na biblioteca e nas aulas este tipo de linguaxe e as súas aplicacións.  Ademais
seguimos  a  formarnos  asistindo  aos  ENCONTROS PLAMBE  2015-2016  (8  de  abril),  ás
XORNADAS DOS CLUBS DE LECTURA 2015-2016 (10 de xuño) e á primeira xornada de
formación presencial  do proxecto ESCORNABOTS NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES (13 de
maio) que terá continuidade o vindeiro curso en PLATEGA. 



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, ciclos e niveis. 

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

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

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

 Reorganizar o material da sección azul (lectores de 3 a 6 anos), ampliando o espazo físico
que  resultaba  insuficiente,  e  engadindo  tres  novas  etiquetas  de  froitas  para  facilitar  a
utilización das diferentes coleccións.

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

 Revisar a sección vermella (lectores de 9 a 11 anos) para determinar o tipo de coleccións
que contén e pasar a información aos grupos de Primaria que poden aproveitar estes fondos

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

 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, Primaria e
Secundaria e poñelo a disposición dos alumnos para a realización de tarefas durante as
clases e/ou os recreos

 Empregar sistematicamente as TICs, especialmente o correo electrónico, 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.

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

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

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



 Manter o recuncho de lectura relaxada construído hai dous cursos nun dos vestíbulos e
convertelo nun punto de encontro para a lectura compartida.

 Ampliar a zona de lectura de Infantil e Primaria coa reorganización do mobiliario non só para
que os numerosos alumnos que acoden á biblioteca nos recreos estean máis cómodos,
senón tamén para poder colocar os fondos que imos adquirindo,  abundantes pola  gran
demanda que se produce nesta etapa educativa. 

 Crear un espazo de tránsito para os fondos adquiridos e non catalogados na zona de xestión,
máis reducida coa reorganización sinalada máis arriba, pero tamén máis operativa. 

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

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

Con respecto á xestión NON LOGRAMOS... 

 Catalogar todo o material adquirido no  presente curso nin o que quedaba por catalogar de
anos anteriores, especialmente o que se atopa nas bibliotecas de aula de Infantil e Primaria e
o que nos chegou polo peche dun dos Centros da contorna.

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

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

 Elaborar  propostas de traballo para a educación informacional como as  de hai dous cursos,
utilizando as ferramentas virtuais PHPWEBQUEST, EDILIM e EXE-LEARNING, para traballar
nas aulas

 Elaborar e distribuír documentos para a utilización óptima da biblioteca e os seus fondos.
 Elaborar  enquisas  cos  formularios  de  GOOGLE  para  obter  información  dos  diferentes

usuarios da biblioteca sobre os seus hábitos, necesidades, valoracións, etc. 
 Concienciar a toda a comunidade escolar da necesidade de rexistrar no programa Meiga

todos os movementos dos fondos para poder localizalos en caso de necesidade
 Ter asignada no horario unha sesión de coordinación común para todo o profesorado que

colabora coa biblioteca
 Continuar  coa  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...

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 temas diversos dentro e fóra das aulas

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

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

 Fomentar a lectura e escritura compartidas dos alumnos coas súas familias, a través das
MOCHILAS VIAXEIRAS, do desfile  decimonónico do ANTROIDO, das lecturas e recitados
colectivos  e doutras accións puntuais. 

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

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

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

 Montar exposicións  con fondos da biblioteca e con material de elaboración propia  e allea.
 Coordinar as visitas de diferentes profesionais para as distintas etapas, ciclos e niveis 
 Implicar a profesores e alumnos na realización das actividades, facer un seguimento dos

proxectos, recoller e expoñer o material elaborado e facer reportaxes gráficas coas que se
elaboran  diversos  documentos  (albumes  virtuais,  presentacións,  vídeos...)  para   dar   a
coñecer o traballo desenvolvido á comunidade escolar.  

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

 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.

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

 Colaborar co Concello de Miño para realizar actividades conxuntas, como a celebración do
Día das Letras Galegas ou a posta en marcha de obradoiros relacionados con diversos
proxectos de traballo.



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

 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 XIX

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

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

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

1.3. Proxecto Lector
No curso 2010-2011, hai xa seis anos,  elaboramos o Proxecto Lector que aínda segue

vixente hoxe. Con el pretendiamos mellorar todas as competencias dos nosos alumnos prestando
unha especial atención á competencia lingüística en todas as súas vertentes. O uso dos fondos da
biblioteca e das TICs como fonte de información e ferramentas creativas era prioritario, así como as
actividades  de  lecto-escritura  literaria  e  científica  que  implicasen  autonomía  persoal,
desenvolvemento do sentido crítico e construción do propio coñecemento. Propoñiamos tamén un
cambio  metodolóxico  que  implicase  a  participación  activa  dos  discentes  en  todas  as  tarefas,
especialmente  na  busca  de  información,  a  selección  dos  contidos  e  a  elaboración  de
documentación propia en soportes diversos que puidese poñerse ao servizo da comunidade escolar
para reutilizala noutros ámbitos, actividades ou proxectos de traballo. 

No presente curso non deixamos de ter  presentes estas liñas de actuación,  polo que a
biblioteca seguiu estando ao servizo  de alumnos, profesores, ciclos, departamentos e grupos de
traballo para apoiar todas estas tarefas, ocupándose especialmente de facilitar documentación e
material en soporte físico e virtual para a realización das distintas actividades, de poñer en marcha
e facer o seguimento da HORA DE LER en Secundaria e das MOCHILAS VIAXEIRAS en Infantil 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 XIX, época que
fixemos revivir no ANTROIDO TEMÁTICO,  e de satisfacer as diferentes necesidades da comunidade
escolar con respecto a estes temas. 

O que fixo posible, un ano máis, o desenvolvemento do Proxecto Lector é a converxencia
dos esforzos de todos (Equipa Directiva e Equipas de traballo, Departamentos didácticos, Ciclos e
Niveis, profesores, alumnos,etc. ) e a súa coordinación, na que colaboramos activamente e con
entusiasmo. Sen embargo non sempre se cumpriron as expectativas,  porque,  como en cursos
anteriores,  a  HORA  DE  LER  da  ESO  foi  obxecto  de  debate  a  principio  de  curso  e  dun
desenvolvemento desigual  ao longo del.   Funcionou moi ben en 4º de PDC, no que se utilizan
lectores electrónicos e teñen unha mellor distribución horaria das materias,  e nalgúns grupos e
aulas que se esforzaron por que así fose. En Primaria e Infantil, ao dispoñer dun tempo específico
para esta actividade, o aproveitamento foi mellor. 

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

http://www.clubdelecturasalicornia.blogspot.com/
http://www.blogcastrobaxoi.blogspot.com/


moi importante de todo o proceso de ensino-aprendizaxe e ben integradas nel

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

✗ Radio Miñoca, un programa radiofónico que se foi enchendo 
de entrevistas, música, lecturas, contos, recitados, conversas, etc.,
no que traballaron especialmente alumnos de 4º de PDC e de 1º de 
ESO exentos da 2ª lingua estranxeira e no que participou, 
dun xeito ou doutro, toda a comunidade escolar, incluídos aqueles membros que xa non
están no Centro, e persoeiros coma o xuíz Vázquez Taín, que foi entrevistado nun programa
especial realizado no Auditorio do Concello de Miño. 

            http://www.ivoox.com/podcast-radio-minoca_sq_f198680_1.html

✗ Liberdade para vivir e liberdade para querer, unha exposición de carteis contra a violencia
de xénero e un concurso de etiquetas para escoller a que apareceu na web do Centro e nos
perfís persoais o 25 de novembro con motivo do Día contra a violencia de xénero.

http://www.ivoox.com/podcast-radio-minoca_sq_f198680_1.html


✗ Nomeamos as aulas de Infantil, un concurso no que se propuxeron nomes de animais para
identificar  as  aulas  dos  máis  pequenos  do  cole  resultando  gañadores  os  seguintes:
vagalumes (4º A), tartarugas (4º B),  caracois (5º A),  bolboretas (5º B),  xoaniñas (6º A) e
esquíos (6º B).

✗ Celebramos a Candeloria (2 de febreiro),  un día para intercambiar palabras e/ou versos de
amor que se meteron nunha furna  para que, ao final da mañá, cadaquén levara para a casa
un anaquiño deste sentimento escrito nun papel.   

✗ Imos ao teatro con...
-ARTELLO TEATRO e Non toques os meus círculos, unha peza sobre Arquímedes e o seu
papel dentro da sociedade da súa época
-TALÍA TEATRO e Bicos con lingua, unha representación irónica sobre a problemática socio-
lingüística da lingua galega.

✗ Viaxar e vivir con Manuel María a través de...
-Unha exposición de carteis e murais sobre a súa vida e obra que estiveron a disposición da
comunidade escolar  no vestíbulo durante o mes de maio e que foi visitada por alumnos de
diferentes niveis educativos
-Unha viaxe cultural a Outeiro de Rei para visitar a súa casa-museo

✗ Celebramos o DÍA DAS LETRAS GALEGAS e os MAIOS, facendo unha montaxe colectiva con
materiais elaborados nas distintas distintas etapas e un recitando  poemas de Manuel María
e de Rosalía de Castro. 

>>>  O Concurso de Panxoliñas  do departamento de Música, con letras orixinais creadas
polos alumnos da ESO e adaptadas a diferentes partituras, que se desenvolveu no Auditorio do
Concello de Miño. 



>>> O festival de Nadal, no que os alumnos da ESO non só amosaron a seu compromiso
social xestionando un mercado solidario para proporcionar axuda á xente necesitada, senón tamén
levaron a ilusión dos Reis Magos aos máis pequenos. Os alumnos de Infantil e Primaria, pola súa
parte,   participaron  no  espectáculo  colectivo  con  recitados,  bailes,  cancións  e  representacións
teatrais,  algunha  delas  relacionada  co  tema   da  biblioteca  O  SÉCULO  XIX.  O  MUNDO  EN
REVOLUCIÓN:  Darwin e As adiviñas de animais (1º EP) e  Os inventos do século XIX (2º EP), tal
como se pode ver no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/taxonomy/term/52

  

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/taxonomy/term/52


>>> As  celebracións  anuais (Samaín,  Día  contra  a  violencia  de  xénero,  Día  da  Paz,  A
Candeloria,  Día  do  libro,  Día  das  Letras  Galegas...),  nas  que  se  fan  diferentes  actividades  de
documentación  e  creación  dentro  e  fóra  das  aulas,  exposicións  temáticas,  concursos,  lecturas
colectivas, recitados, murais, ilustracións, etc. 

>>>  O  Palco  Aberto  de  Educación  Primaria,  con  recitados,  contacontos,  monólogos,
actuacións musicais, etc. preparados polo alumnado e posto en escena durante os recreos do mes
de maio.  



>>> A revista DTODO, con poemas, narracións, adiviñas, entrevistas, xogos, etc. elaborados
por distintos membros da comunidade escolar  e xestionada, no presente curso, polos alumnos de
3º de ESO. Estreamos a versión dixital  cun dominio do colexio,  non só para poder recoller un
contido máis amplo e variado, senón tamén para evitar o alto custo da edición en soporte  físico
que,  sen as  axudas institucionais,  non puidemos asumir.  Fixéronse,  sen embargo,  uns poucos
exemplares en papel para incorporalos aos fondos da biblioteca, xa que hai usuarios que demandan
este xeito de acceder aos seus traballos. 

http://cpicastrobaxoi.es/dtodo/

>>>  As charlas  sobre temas de interese como a doazón de órganos, os trastornos da
alimentación, o dereito ao hábitat, a biodiversidade...

http://cpicastrobaxoi.es/dtodo/


>>>  Os  proxectos  de  traballo  anuais que  implican  a  todo  o  parte  dos  alumnos  e  a
profesionais de perfís diferentes e teñen que ver con temas de interese como protección do medio
ambiente (Proxecto Terra: O dereito ao hábitat), a  alimentación saudable (Obradoiro de Cociña
Saudable para EI e Escola para aprender a comer para EP e 1º ESO da empresa NIA), o  uso das
redes sociais (Obradoiro para 5º e 6º EP) e a educación emocional (Obradoiro de Marcelo Castelo
para 2º, 3º e 4º da ESO e Obradoiro para EP).  Este último tema centrou ademais un curso de
formación no centro ao que asistiron varios membros do Claustro e foron moitos as actividades
relacionadas con el que se fixeron nas aulas, como un libriño sobro o medo dos alumnos de 2º EP. 

        http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=146
Proxecto Terra: O dereito ao hábitat (Acceso como convidado)

>>>  Os obradoiros  musicais  como  Música  para  petos,  os  concertos  e  as  exposicións
temáticas, que achegan aos alumnos de Infantil e Primaria sons, instrumentos e músicos diversos
para que os coñezan e aprecien, tal como nos contan no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/node?page=2

https://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/node?page=2
http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=146


>>> Os espectáculos musicais e teatrais aos que asisten dentro e fóra do Centro, como o
contacontos O monstruo de cores relacionado coa Educación Emocional; a peza teatral  O libro da
selva para conmemorar o aniversario da película homónima de Disney e celebrar o Día do libro; os
contacontos preparados especialmente polos membros do Club de Lectura Salicornia para os máis
pequenos do Centro;   a representación en francés de La Bohème Théâtre titulada  Le médecin
malgré lui...

>>> As saídas culturais entre as que se atopan as visitas pola contorna (concellos de Miño,
Vilarmaior, Pontedeume, Betanzos...) e a outros lugares de interese, como o Mosteiro de Carboeiro
e fervenza do río Toxa en Silleda; a Casa das Ciencias e o Planetario, o Muncyt, o Museo de Belas
Artes e Domus na  Coruña); o Centro de Investigación agropecuaria de Abegondo;  ou o Balneario
de Mondariz, a onde se desprazaron os membros do Club de Lectura Salicornia, co fin de coñecer
as instalacións que no século XIX acolleron á sociedade da época que buscaba nas súas augas
remedios para a saúde. A península do Barbanza foi outro dos destinos escollidos para que os



alumnos da ESO puidesen coñecer e valorar patrimonio histórico, cultural e natural da zona, analizar
as súas características, comparalo co propio e e reflexionar sobre o Dereito ao hábitat. Os alumnos
de 4º de ESO que deixan o centro despois de trece anos nel tiveron a oportunidade de visitar a
cidade  de  Barcelona.  Houbo  tamén  campamentos  de  inmersión  lingüística  en  inglés  para  os
alumnos de 6º de EP e de 2º de ESO, onde se fixeron actividades moi interesantes ademais de
traballar a lingua estranxeira. 



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

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

Educación Infantil:  O traballo por proxectos xa é unha constante nesta etapa educativa no noso
colexio, polo que, ao longo do curso e nos diferentes niveis, escolléronse temas arredor dos cales
xiraron todas  as actividades diarias que implicaron, á súa vez, todas as competencias. Un destes
proxectos  estivo  relacionado  coa  nosa  proposta  de  traballo:  O  SÉCULO  XIX,  O  MUNDO  EN
REVOLUCIÓN, e centrouse na literatura infantil desta etapa histórica a través dos IRMÁNS GRIMM e
catro dos seus contos máis populares:  Brancaneves, O lobo e os sete cabritos, Os músicos de
Bremen e  Riciños de ouro.  O primeiro foi o escollido tamén para participar no Antroido temático,
polo que tivemos o pracer de ver as mestras caracterizadas como Brancaneves e os pequenos
como ananiños, facendo así significativa a aprendizaxe sobre esta etapa histórica.  



Outro dos proxectos estivo relacionado coa contorna,  polo que levou por título  MIÑO e
incluíu un caderno viaxeiro para que colaborasen as familias, visita a  varios comercios, facer pan
nunha panadería e charlar cunha representante municipal que se achegou ás aulas para contarlles
aos nenos cousas sobre o lugar no que viven. 



Os máis cativos empezaron  a súa andaina na escola con esta mesma metodoloxía e fixeron
varios proxectos:  O COELLIÑO BRANCO, para traballar os conceptos de amizade e axuda;  O MEU
NOME para  achegarse  á  lecto-escritura;  FADAS  E  TRASNOS  para  facer  do  século  XIX  e  dos
IRMÁNS GRIMM o fío condutor das súas tarefas diarias; e MANUEL MARÍA para coñecer a vida e a
obra do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas.

Educación Primaria: Moitos foron os proxectos de traballo que incluíron busca de información na
biblioteca e en Internet  e elaboración de documentación propia,  tanto sobre temas curriculares
como transversais. Velaí algúns deles: Os inventos do século XIX. Somos científicos. A través de la
ventana de Vincent van Gogh. As estacións. O sistema solar. As emocións. Os valores. A familia. O
traxe galego. As plantas. O sistema solar. Os vermes de seda. As casas do mundo. A publicidade. O
sal. Os celtas. A Unión Europea: Somos guías turísticos. As comunidades autónomas. O noso horto
aromático. California. China. Shakespeare...



Educación Secundaria: Os proxectos relacionados coas materias, temas transversais, celebracións,
e o tema da biblioteca O Século XIX: O mundo en revolución tamén foron abundantes e variados O
patrimonio cultural inmaterial, O Camiño de Santiago, a catedral e os restos medievais do entorno,
Lugares patrimonio da humanidade e espazos naturais protexidos, Viaxe polo mundo: os países
dende dentro, O franquismo na bisbarra de Miño, Movementos pictóricos do século XIX, A chegada
do ferrocarril a Galicia, O Plan Marshall, A reprodución nos seres vivos, Historia da terra, A ciencia
en noticias, Os transxénicos, O bulling, O budismo, O sistema educativo dende o punto de vista
político,  Creamos e defendemos un programa electoral,  A arte  como fonte  histórica,  A  cultura
castrexa...



>>> As actividades de lectura e escritura creativa que van dende a selección de material, a
lectura individual e colectiva, o recitado, a narración ou as exposicións para traballar a oralidade ata
a creación de documentos propios (cancións, poemas, contos ...) que se recollen para compartir
cos compañeiros, enviar a concursos, facer exposicións ou elaborar cadernos e libros que formarán
parte da sección AS NOSAS CREACIÓNS da biblioteca.

En Educación Infanti  l, sesións de contacontos en pequeno grupo escollendo contos da biblioteca e
sendo os alumnos narradores e público á  vez,  ilustración e comentarios sobre os contos e as
historias lidas, traballo nos cadernos viaxeiros das aulas e das mochilas viaxeiras... 

En Educación Primaria, no Primeiro ciclo, a mochila viaxeira co seu caderno para falar das historias
preferidas e facer ilustracións e o caderno viaxeiro, para escribir contos, refráns, adiviñas, cantigas,
receitas, acontecementos, etc. fixeron o camiño do cole á casa, e viceversa;  léronse en común
Sapo e Sepo un año entero  e Nube de cores (1º) e El secuestro de la bibliotecaria e A Miragaia
(2º), fixéronse “contos encadeados”, escribíronse cartas e contos, incluído un sobre o medo como
complemento  ao  obradoiro  de  educación  emocional;  fixéronse  cantigas  e  refráns  arredor  das
castañas e escribíronse receitas cos produtos do outono; creáronse e puxéronse en escena obras
teatrais relacionadas co tema da biblioteca: Darwin e As adiviñas de animais e Os inventos do
Século XIX. 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 e
fixéronse traballos de creación arredor deles e doutras lecturas e temas, moitos deles relacionados
coas celebracións anuais e colectivas,  como en anos anteriores. 

En  Educación Secundaria Obrigatoria, nas materias lingüísticas, o traballo arredor da lectura e a
escritura creativa é sistemático e as propostas para a creación de textos son numerosas e variadas,
recolléndose moitas  delas  en documentos colectivos  que se  comparten e quedan  como fondo
documental  da  nosa  biblioteca.  En  Lingua  Española, ademais  dos  traballos  diarios  para  para
desenvolver  a  competencia  lingüística  que inclúen lecturas,  memorización e recitado de  textos,
comentarios literarios e creación de documentos de estilos e características diferentes, os alumnos
escolleron un libro, crearon un guión e fixeron unha gravación cos seus móbiles para recomendalo,
poñendo os documentos a disposición da comunidade escolar nun espazo virtual creado con este
fin; tamén se traballou a lingua en relación coa música cambiando a letra dalgunhas cancións. Velaí
dous exemplos dos que da conta a revista Dtodo: http://cpicastrobaxoi.es/dtodo/blog/en-lc/

http://cpicastrobaxoi.es/dtodo/blog/en-lc/


En Lingua Galega dedicaron moitas sesións de traballo á escritura creativa de haikus, adiviñas,
xogos  con  palabras,  etc.  e  crearon  libros  que  pasarán  a  formar  parte  da  sección  AS  NOSAS
CREACIÓNS da biblioteca;  escolleron contos  da  sección de Infantil  e  prepararon a lectura para
gravar audiocontos que serán utilizados noutras actividades,  especialmente cos máis pequenos;
crearon dous xogos de PASALABRA; ilustraron e recitaron poemas de Manuel María e de Neira
Vilas; estudaron a vida e obra de Rosalía de Castro, visitaron en Padrón a súa casa-museo e fixeron
un recitado no colexio  para  celebrar  o  Día  das  Letras  Galegas;  participaron nos  concursos de
microrrelatos  Lingua de namorar e  El  Brocense,  da Diputación de Cáceres, e no concurso das
Letras Galegas convocado polo Concello de Miño; fixeron traballos arredor da obra de M.A. Murado
Escrito en cafeterías, expoñéndoos e creando a continuación un libro propio;  ilustraron poemas;
crearon cuñas publicitarias  e  outros  documentos para  Radio  Miñoca;  e  montaron  e  editaron o
número da revista Dtodo deste curso. 

O resto dos  Departamentos didácticos   tamén propuxeron lecturas de ficción relacionadas coas
súas materias e  actividades diversas arredor  deles,  así  como lecturas científicas e  traballos de
investigación  con  produción  de  documentos  escritos  e  audiovisuais  en  distintos  soportes  e
exposicións orais dos achados.

Este ano, por falta de tempo para elaboralas, non pasamos enquisas con formularios de
Google  para  obter  esta  información,  senón  que  fomos  entrevistando  ao  profesorado,  pedindo
información  a  través  do  correo  electrónico  e  analizando  o  traballo  desenvolvido  a  través  da
observación directa. A relación de actividades non está completa porque non todos os compañeiros
comparten connosco o que fan dentro das súas aulas e tampouco podemos  estar en todos os
lugares á vez, pero  temos a certeza de que o PROXECTO LECTOR se fai realidade cada día, en
todos os recunchos do Centro, porque son moitas as propostas de traballo e moitas e boas as
respostas dos nosos alumnos. 



2. HORARIO DA EQUIPA DE BIBLIOTECA
No presente curso, como nos dous últimos, non  foi posible crear un grupo de traballo

numeroso con asignación horaria para atender as múltiples tarefas bibliotecarias,  aínda que dous
dos membros si  puideron contar con algunhas sesións máis que nos viñeron moi ben para as
tarefas de xestión. As necesidades do Centro e a redistribución  de funcións que se fixo nos cursos
pasados  para  que  algúns  profesores  e  mestres  asumiran  a  coordinación  doutros  grupos
dinamizadores (EDLG, TICs, Actividades Extraescolares, Dirección do centro, etc....), así como as
titorías, gardas e demais tarefas, deixaron pouca xente con horario dispoñible para a equipa de
biblioteca. Sen embargo, non faltou a colaboración nin 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.
Algunhas tarefas de xestión, como a catalogación,  foron máis difíciles de levar a cabo de xeito
óptimo, porque, nalgúns momentos, a profesora de Primaria que é titora non dispuxo das sesións
asignadas ao ter que cubrir as ausencias dos profesores especialistas; ademais, dedicamos moito
tempo e esforzo ás imprescindibles, pero esgotadoras, tarefas de mantemento, como localizar e
recolocar os fondos ou arranxar o que se deteriora, así como á dinamización lectora, especialmente
a do Club de Lectura Salicornia, para a que é absolutamente insuficiente a única sesión de traballo
que ten asignada á súa coordinadora. A isto temos que sumar a desigual distribución horaria das
sesións de traballo: en EP son de cincuenta minutos e na ESO,  luns e mércores son de cincuenta
ou cincuenta e cinco minutos e martes, xoves e venres, de corenta e cinco, polo que hai días nos
que se reduce substancialmente o tempo que lle podemos dedicar á bilbioteca nas horas lectivas.
Contamos,  iso  si,  coa  axuda inestimable  de  varios  alumnos de 6º  de EP que acompañaron ás
mestras durante os recreos, 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. 

Os membros da Equipa con asignación horaria  foron os seguintes: 
PROFESORES SESIÓNS (horas)

Mª del Carmen Presedo Díaz (ESO), Coordinadora de Biblioteca  6 (5h40’)

Mª Jesús Azcárraga García (ESO), Coordinadora do Club de Lectura 1 (45’)

Mª Jesús Cabana Picado (Educación Primaria) 3 (1h30’)

Mª Carmen Couceiro Rodríguez (Educación Primaria) 5

                                                                        TOTAL............................... 1

O servizo de préstamo aos alumnos realizouse no recreo e tamén constou como asignación
horaria ao profesorado seguinte:

EDUCACIÓN PRIMARIA
-Quendas semanais-

EDUCACIÓN SECUNDARIA
-Sesións semanais-

Mª Jesús Cabana Picado
Cristina Sanmartín Bouza
Mª del Carmen Casanova Caínzos

Antonia Filgueiras Martínez  (1)
Judith Purriños Martínez (1)
Begoña Martín Acero (1)
Mª del Carmen Presedo Díaz (2)



Contabilizamos, pois, 15 sesións de traballo semanais, o que supón tres sesións máis que
no curso pasado e, polo tanto, algo máis de tempo dentro do horario lectivo, aínda que, traducido a
tempo real, só temos dez horas e cinco minutos.  Os  recreos supoñen unha hora diaria máis de
atención á biblioteca (media hora para EP e outra media para a ESO), é dicir,  cinco horas por
semana a maiores, pero dedicadas exclusivamente ao servizo de préstamo. A asignación horaria é
escasa, pero temos a sorte de contar cunha comunidade escolar comprometida e voluntariosa que
se implica nas iniciativas e asume tarefas durante o curso ou colabora puntualmente, dedicando
tempo persoal e sesións cos alumnos a preparar e desenvolver as actividades, especialmente as de
fomento da lectura e escritura científicas e creativas, 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 PT e AL que, ademais do apoio incondicional nos cursos pasados, asumiu
no presente curso a coordinación do proxecto ESCORNABOTS ao que nos incorporamos no
mes de maio e que desenvolveremos no vindeiro curso.

• O profesorado de Ciencias Socias /  Xeografía e Historia que presta especial atención ao
proxecto DENDE AS CAVERNAS ÁS ESTRELAS, asesorando e preparando documentación

• O profesorado de Artes Plásticas e Tecnoloxía, que deseña, constrúe, monta... o que sexa
necesario para facer publicidade, ambientar ou realizar as actividades 

• O profesorado de música que selecciona os arquivos sonoros máis axeitados, ensaia cos
alumnos e coordina os aspectos audiovisuais dos actos, celebracións, actuacións, etc.

• A coordinadora de Actividades Extraescolares, coa que colaboramos amañando corredores e
espazos comúns para dar publicidade ás celebracións, montar exposicións de traballos e
fondos bibliográficos e facer as ambientacións pertinentes

• O grupo de TICS que resolve dúbidas sobre cuestións técnicas e facilita a realización de
actividades en soporte dixital

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

• A Equipa Directiva, que facilita espazos, tempos e traballo persoal para que se desenvolvan
sen atrancos todos os proxectos, e asigna presupostos específicos para desenvolvelos

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

• O  persoal  non  docente,  especialmente  o  bedel  Juan  Fachal,  que  transporta  material,
proporciona ideas, clava, serra, pinta e non dubidou en converterse nun personaxe literario
do século XIX para acompañarnos nas representacións do Antroido e darlle  vida a esta
época histórica. 



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



3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1.Xestión técnica

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

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

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

3.1.1. Informatización dos fondos
Ao final do curso pasado contabamos con 7386 documentos catalogados e neste chegamos

aos 7741, é dicir, 455 máis que o curso anterior, pero non son todos os que mercamos ao longo do
curso nin todos os que tiñamos sen catalogar de cursos precedentes, especialmente o material
audiovisual e o das bibliotecas de aula. Seguimos insistindo na necesidade  de facer expurgo nestas
bibliotecas e de conservar só os fondos axeitados para cada nivel e algúns titores dedicaron tempo
a esta  tarefa,  polo que o vindeiro curso trataremos de incorporalos á  base de datos.  Ademais
seguimos a corrixir os abundantes erros de catalogación que fomos atopando: entrada por nome de
autor e non por apelido, entrada  do título por artigo e non por substantivo, falta de datos, non
correspondencia do número de rexistro co documento, etc., dedicando algo do  pouco  tempo
dispoñible a esta tarefa para que os usuarios teñan menos dificultades para atopar por si mesmos o
que desexan. Como o material pendente de catalogar no deixa de aumentar, habilitamos un espazo
maior e máis adecuado para que espere a súa quenda sen deteriorarse.



3.1.2. Organización de espazos e tempos
Moito do traballo que en cursos anteriores se realizaba na biblioteca, como a consulta dos

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

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



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

3.1.3. Organización dos fondos
Mantivemos a organización dos fondos que permiten aos alumnos achegarse a aqueles que

lles conveñen pola  súa idade ou pola  tarefa  que queiran realizar.  No presente curso volvemos
revisar o material,  analizamos se estaba ben colocado e fixemos uns cambios na colocación do
mobiliario, xa moi necesarios, para aumentar o espazo de lectura relaxada, así como os estantes
dedicados aos libros de lectura de Infantil e Primaria. Iso obrigounos a reducir o espazo de xestión,
pero consideramos que era máis importante acomodar as coleccións e os usuarios que, por fortuna,
aumentan de ano en ano.  A distribución segue a ser a mesma que en cursos anteriores, con
algunhas variacións que sinalamos a continuación.

➢ No espazo de lectura relaxada, que conta cunha alfombra renovada o  curso pasado, coxíns
para poñer enriba dela e sentarse e un espazo máis amplo, colocamos o material  de lectura
de Infantil e Primaria distribuído en tres seccións: azul para os máis pequenos, verde para 1º
ciclo de EP e vermella para o 2º e 3º ciclo. Nesta última sección os fondos están por orde
alfabética, pero nas outras dúas son as coleccións as que marcan a colocación coa axuda
das froitas (sección azul) e as flores (sección verde): pegamos etiquetas de flores e froitas
en cada estante e a mesma etiqueta nos libros que van alí colocados para que os nenos non
teñan dificultades para volver a poñer o material no lugar no que estaba e nós poidamos
localizalo tamén máis facilmente. A ampliación do espazo permitiunos incorporar tres novas
froitas á nosa colección lectora (a milgranda, o pexego e o melón) e colocar os abundantes
fondos que fomos adquirindo para os máis pequenos. Renovamos tamén o cartel que nos
serve de guía neste espazo e creamos un recuncho poético, teatral e de adiviñas porque a
moitos lectores gústalles especialmente esta temática e solicitan acceder a toda a colección



sen ter que buscar nos diferentes estantes.

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

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

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

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

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

➢ No espazo das novidades estiveron expostas as novas adquisicións a medida que as fomos



catalogando para que os lectores máis asiduos saiban que sempre hai algo novo que ler e
poidan localizalo doadamente

➢ No espazo  As nosas creacións colocamos os materiais que elaboraron os alumnos ao longo
do curso 

➢ No  espazo do Club de Lectura colocamos os exemplares que mercamos ou elaboramos
para as actividades deste curso

3.1.4. Préstamo 
Como  en  cursos  anteriores  fixemos  o  préstamo  en  todos  os  recreos,  ao  tempo  que

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

Este  ano tivemos dificultades para  facer  o  préstamo informatizado a principio  de  curso
porque cometemos un erro ao mandar as listas de alumnos e non puidemos aproveitar o traballo de
actualización das bases de datos que fixo o CAU. Cando solicitamos de novo os seus servizos para
arranxar o problema, non puideron atendernos debido ao moito traballo que tiñan coa posta en
marcha dos sistemas doutros centros, por iso tivemos que  borrar a man os datos do curso anterior
e introducir os novos tamén de xeito manual. Sabemos que ter un servizo de apoio coma este é un
privilexio, pero en momentos puntuais como o do comezo do curso escolar resulta certamente
insuficiente. Gustaríanos que houbera outro xeito de poñer en funcionamento o servizo de biblioteca
dende o primeiro día e evitar, no posible, as esperas. 

3.1.5. Selección e adquisición de fondos  
Como en anos anteriores, coordinamos a selección e adquisición de fondos en soporte físico

a partir de consultas ao profesorado dos distintos niveis e materias, de elaboración de listados e de
realización de xestións coas empresas distribuidoras e editoriais.  Tamén recibimos os comerciais
que viñeron ao Centro, estudamos as ofertas que nos chegaron ao correo electrónico, pasamos a
información aos posibles interesados e fixemos os pedidos que se consideraron oportunos, tendo
en  conta  que  temos  alumnos  dende  os  tres  anos  ata  os  dezaseis  -varios  con  necesidades
educativas especiais e outros con medios económicos insuficientes-, e que precisamos material de
temática  variada,  tanto  de  ficción  como  de  consulta,  en  diferentes  soportes.  Adquirimos
principalmente contos,  libros de lectura e consulta,  bandas deseñadas e películas, algúns deles
relacionados co Século XIX, coas celebracións anuais e con actividades específicas que se realizan
dentro  das aulas.  Este  ano prestamos especial  atención ao material  relacionado coa educación
emocional, xa que se realizaron obradoiros en Primaria e Secundaria para tratar este tema, así como



un plan de formación no centro no que participou gran parte do profesorado. 

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, pero, en
lugar de utilizar, como o curso pasado, o marcapáxinas SYMBALOO para reunir todos os enlaces
relacionados cun tema concreto, decidimos crear espazos específicos na aula virtual, dentro da
sección da biblioteca, para que non só tivesen acceso ao contido os profesores senón tamén os
alumnos. Cremos que este medio é máis operativo porque nos permite facer unha descrición e
secuenciación  dos  recursos,  incluír  material  audiovisual,  enlaces  a  sitios  web,  paquetes  de
actividades, etc. dun xeito organizado e continuo.  

O  DIA  DO  LIBRO  2016,  no  que  celebramos  o  catrocentos  aniversario  de  Miguel  de
Cervantes,   foi  o pretexto para encher de documentación e proposta de actividades un destes
espazos  virtuais.  Outro  deles  naceu  coa  nosa  incorporación,  no  mes  de  maio,  ao  proxecto
ESCORNABOTS, para achegar esta innovación educativa á comunidade escolar, animalos a utilizala
nas  aulas  e  compartir  as  experiencias.  E  tamén  dedicamos  un  espazo  ao  CLUB DE LECTURA
SALICORNIA,  aínda  que  este  ano  non  tivemos  moito  tempo  para  enchelo  de  contido.  Pódese
acceder a estes espazos nos seguintes enlaces, escribindo  BAXOI como chave de inscrición cando
sexa necesario: 

 http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/enrol.php?id=149

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/enrol.php?id=149


http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/enrol.php?id=150

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=148

3.1.6. Adquisición de equipos informáticos e electrónicos
No presente curso non foi preciso facer inversión ningunha en equipos informáticos para a

biblioteca porque seguen a chegar ás aulas ordenadores e pantallas dixitais que fan cada vez máis
doado utilizar as TICs nas actividades diarias, sen ter que esperar polas de uso común. Seguimos a
facer as tarefas de mantemento necesarias e  imos renovando aqueles accesorios que máis se
deterioran, como os cascos, para que os oitos postos cos que contamos estean sempre ao servizo
dos usuarios nas mellores condicións posibles. Os dous lectores electrónicos que mercamos o
curso pasado e que non puidemos utilizar porque chegaron defectuosos, foron utilizados este ano
polos alumnos de 4º de PDC, xa que o proxecto lector deste grupo precisa que todos os alumnos
dispoñan destes dispositivos e non había suficientes. 

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/view.php?id=148
http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/enrol.php?id=150


3.1.7. Conservación, control e dinamización dos fondos
 A conservación e control dos fondos é unha tarefa imprescindible para que a biblioteca

cumpra a súa función, pero non resulta doado levala a cabo. A pesar de ter o programa Meiga para
deixar constancia dos movementos do material e das campañas de boas prácticas bibliotecarias que
realizamos, os usuarios non sempre fan uso del ou non o fan correctamente. Apreciamos moito que
os estantes estean abertos e que sexan os propios usuarios os que escollen o seu material de
consulta  e lectura,  así  como que haxa fondos apreciados que entran e saen da biblioteca con
asiduidade,  pero  iso  implica  certo  deterioro  e,  ás  veces,  extravíos  provisionais  (hai  libros  que
desaparecen a principios de curso e volven aos andeis só ao final)  e incluso definitivos.  Sería
conveniente contar cunha persoa que se encargase da biblioteca a tempo completo para evitar estas
disfuncións, pero a nosa realidade non o permite, polo que seguiremos dedicando moito do noso
escaso tempo a estas tarefas e a recordarlles aos usuarios a necesidade de utilizar os fondos con
xeito e de devolvelo á biblioteca nas mellores condicións e nos prazos debidos. 

En  canto  á  labor  de  dar  a  coñecer  os  fondos  á  comunidade  escolar,  fixemos  varias
EXPOSICIÓNS TEMÁTICAS fóra da biblioteca, das que damos conta noutro apartado desta memoria;
preparamos as MOCHILAS VIAXEIRAS para que as familias dos alumnos de Infantil e 1º ciclo de
Primaria compartiran algunhas lecturas cos seus fillo; mantivemos expostas as novas adquisicións
na SECCIÓN DE NOVIDADES e enviamos aos titores de Infantil  e Primaria información sobre as
coleccións que temas nas súas seccións de lectura. 

3.1.8. Comunicación das actividades á comunidade escolar
O correo electrónico é a ferramenta que empregamos para comunicarnos co profesorado

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



Tamén temos un espazo de biblioteca na web do centro no que incluímos este ano unha
sección de NOVAS, todas elas promocionadas á primeira páxina, para ir dando conta de parte do
noso traballo. 

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/taxonomy/term/106

O  número  de  cursos  cos  que  contabamos  no  noso  espazo  da  AULA  VIRTUAL  aumentou  coa
incorporación dos tres que mencionamos máis arriba e que nos permitiron proporcionar documentación e
propostas de actividades de temática variada. 

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/taxonomy/term/106


http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/category.php?id=18

Somos conscientes de que no momento actual  as TICs son o xeito máis rápido e eficaz para
comunicarnos e poñer a disposición de todos os milleiros de recursos que nos ofrece Internet, polo
que estamos a facer esforzos para incorporalas ao noso proxecto. Tamén sabemos que hai moitos
máis medios, como os blogs e as redes sociais, e nalgún momento da nosa andaina intentamos
facer uso deles, pero non logramos mantelos actualizados. Cremos, sen embargo, que os espazos
oficiais do centro son adecuados e ofrecen moitas posibilidades para establecer comunicacións
duradeiras coa comunidade escolar e pretendemos seguir utilizándoos e actualizándoos no vindeiro
curso. 

3.1.9. Agradecemento aos colaboradores

Como en cursos anteriores, contamos cun grupo de alumnos de 6º de EP que nos axudaron
nas  tarefas  de  xestión  durante  os  recreos  desta  etapa  educativa.  Para  agradecerlles  a  súa
colaboración preparamos un pequeno acto no que lles entregamos agasallos e lles manifestamos a
nosa satisfacción por ter contado coa súa axuda. 

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual/course/category.php?id=18


3.2.Fomento da lecto-escritura e das habilidades informacionais

 O fomento da lectura e escritura científica e creativa e das habilidades informacionais é unha
das prioridades da comunidade escolar do CPI Castro Baxoi dende hai tempo, pero especialmente
nos últimos tres cursos, xa que todos os grupos de traballo contan con coordinadores activos e
profesores e alumnos moi  implicados que non dubidan en participar  en todas as propostas.  A
equipa directiva, pola súa parte, non descoida as tarefas de coordinación e programación para obter
resultados óptimos no desenvolvemento dos proxectos, especialmente os colectivos. Traballamos,
pois,  de  xeito  colaborativo  e  todos  participamos  das  iniciativas  de  todos,  aportando  a  cada
actividade e evento o que o noso grupo de traballo, especialidade, cometido ou capacidade permite.
Nalgúns  casos  fomos  promotores  e  noutros  apoio,  pero  estivemos  sempre  presentes  nas
numerosas e variadas actividades dinamizadoras que se puxeron en marcha ao longo do curso,
como a comunidade escolar estivo presente nas que nós propuxemos.

A campaña anual da biblioteca para o fomento da lectura, da escritura e das habilidades
informacionais  que  vimos  desenvolvendo dende hai  cinco  anos co título  xenérico DENDE ÁS
CAVERNAS ÁS ESTRELAS, estivo dedicada este curso (6º ano do proxecto) ao SÉCULO XIX e levou
por título  O MUNDO EN REVOLUCIÓN. 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...)  con  propostas  propias  de  actividades  ou  seleccionando,  elaborando  e  distribuíndo
documentación, proporcionando fondos, facendo carteis e comunicados, coordinando actividades,
atendendo a cobertura gráfica e audiovisual, etc. Tamén montamos exposicións ou colaboramos na
súa  montaxe,  organizamos  e/ou  coordinamos  intercambios  de  actividades  entre  etapas
(contacontos,  obradoiros...)  e  visitas de  animadores,  autores,  etc.,  e  xestionamos  o  CLUB DE
LECTURA  que é un dos activos dinamizadores do Centro. 

3.2.1.  O SÉCULO XIX. O MUNDO EN REVOLUCIÓN.  
Toda  a  comunidade  escolar  participou,  dun  xeito  ou  doutro,  no  desenvolvemento  do

proxecto de traballo arredor do Século XIX, dentro e fóra das aulas, no horario escolar e noutros
momentos. As liñas de actuación nas que repousou este ano o proxecto foron máis reducidas que
en cursos anteriores, xa que non puidemos poñer en marcha a PREGUNTA DA SEMANA, na que
participaba un gran número de alumnos de 2º ciclo de EP e da ESO co fin de buscar información en
grupo sobre as cuestións propostas. A razón desta ausencia tan sentida é a de sempre: a falta de
tempo. Era unha actividade que asumían os membros do Departamento de Xeografía e Historia que
non tiñan horario específico para esta tarefa; un dos membros é hoxe a nosa directora e outro e o
outro asumiu a maioría das horas lectivas da materia, polo que les foi imposible ocuparse desta



actividade a maiores. Tampouco puidemos elaborar unidades didácticas específicas nin facer unha
busca de información exhaustiva para poñela a disposición de todos, polo que apelamos á vontade
da comunidade escolar para facer este traballo cos seus grupos respectivos, dentro das aulas, na
biblioteca e coas familias, que, afortunadamente, colaboraron aportando material e ideas. 

✔ 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 cinco etapas
históricas  traballadas  ata  o  momento:  Prehistoria,  Grecia  e  Roma,  Idade  Media,  Idade
Moderna, Idade contemporánea (século XIX).

✔ A  ambientación (1º  e  2º  trimestres):   Montamos  unha  exposición  con  todo  o  material
bibliográfico do que dispoñemos sobre o SÉCULO XIX,  e as imaxes de personaxes e feitos
históricos relevantes, e  fabricamos vestidos e accesorios  para o antroido temático. Non
fomos quen, sen embargo, de construír un elemento de época relevante para presidir o
desfile e as representacións, como fixemos en anos anteriores coa cova prehistórica,  o
templo grego, o castelo medieval, as carabelas de Colón ou a árbore da liberdade, polo que
queda un oco na galería histórica que da acceso á nosa biblioteca. Esperamos, sen embargo,
poder enchelo o vindeiro ano, cando estudemos o século XX, quizais cunha proposta de
traballo que analice a evolución dos medios de transporte nos dous últimos séculos que fixo
posible a conquista das estrelas. 

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

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

✔ O  Antroido  (2º  trimestre):  Despois  de  documentarnos  e  traballar  nas  aulas  sobre  os
aspectos escollidos desta etapa histórica, deseñamos e fabricamos disfraces e accesorios e,
o 20 de febreiro, seguindo o  programa no que se delimitaron con precisión tempos, lugares
e actividades, recreamos o Século XIX cun desfile e diferentes representacións. 

EI Brancaneves e os ananiños (Os contos dos Irmáns Grimm)

EP, 1º Darwin e as especies. Adiviñas de animais.

EP, 2º Inventos e inventores do século XIX.

EP, 3º e 4º Vaqueiros da febre do ouro en EE.UU.

EP, 5º e 6º Náufragos e bucaneiros da Illa do Tesouro de  R .L. Stevenson

ESO, 2ºA New York vs Francia

ESO, 2º B O París de Toulouse Lautrec

ESO, 3º Drácula de Bram Stoker

ESO, 4º A Personaxes literarios do século XIX



Os alumnos da ESO que non participaron no desfile histórico asumiron outras tarefas. Os
alumnos de 1º de ESO acompañaron o meco para despedir o antroido e redactaron e leron un
manifesto con bos desexos para a comunidade escolar; os alumnos de 4º PDC elaboraron o guión
do acto, fixeron a presentación e colaboraron na organización. As familias tamén contribuíron co seu
traballo e presenza, xa que foron moitos os que axudaron a facer traxes e accesorios e os que se
achegaron ao centro para compartir esta xornada coa historia. 

Brancaneves e os sete ananiños



 Darwin e a evolución das especies

Inventos e inventores do Século XIX



Vaqueiros da febre do ouro en EE.UU.

Náufragos e bucaneiros da Illa do tesouro de R.L. Stevenson



New York vs Francia

O París de Toulouse Lautrec

Drácula de Bram Stoker



Os personaxes literarios do Século XIX

E tamén... Alicia no país das marabillas (versión dobre)



             Darwin e a evolución (outra vez)                                África e os seus tesouros 

                               Máis bucaneiros                                                            Sherlock Holmes

O meco..



.... e os que o enterraron

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

EDUCACIÓN INFANTIL realizou un proxecto sobre contos tradicionais centrado nos Irmáns Grimm e
catro dos seus contos máis coñecidos:  Brancaneves, O lobo e os sete cabritos, Os músicos de
Bremen e Riciños de ouro, sendo o primeiro o protagonista do antroido temático.

EDUCACIÓN  PRIMARIA traballou  diversos  aspectos  da  etapa  histórica,  fabricou  vestidos  e
accesorios para o desfile e preparou as representacións. 

• 1º EP: Fixeron un pequeno traballo de investigación sobre Darwin e compuxeron e ensaiaron
unha peciña teatral sobre a vida e outra deste científico, así como adiviñas de animais,  para
representala no festival de Nadal. Tamén crearon o atrezzo necesario que reutilizaron no
desfile do antroido. 
 

• 2º EP: Documentáronse sobre os inventores e inventos do século XIX, fixeron diferentes
traballos sobre o tema e compuxeron e ensaiaron unha peciña teatral para representala no
festival de Nadal. Ademais fixeron os seus vestidos e accesorios e reutilizáronos no desfile
do antroido.

• 3º e 4º de EP: Buscaron información sobre a febre do ouro en EE.UU no século XIX e fixeron
traballos que lles permitiron preparar a súa representación no antroido.

• 5º e 6º EP: Leron extractos de A illa do tesouro de R. L. Stevenson e documentáronse para
crear a súa posta en escena do antroido cos personaxes desta obra literaria.

EDUCACIÓN  SECUNDARIA:  Cada  grupo,  acompañado  do  seu  titor,  documentouse  sobre  algún
aspecto do Século XIX e preparou vestidos, accesorios, representacións e coreografías, según a súa
preferencia,  para participar  no antroido temático.  Nalgunhas áreas,  especialmente CCSS, Lingua
Española e Lingua Galega, fixéronse traballos específicos, como a busca de información sobre a
batalla de Trafalgar e o seu contexto,  a vida cotiá nas cidades de provincias no século XIX ou  a
vida e obra de escritores galegos da época; tamén se leron documentos literarios ambientados no
século XIX, como La Regenta de Leopoldo Alas Clarín, Rebelión en Verne de Marisol Ortiz de Zárate,
Una bala perdida de  Fernando Lalana,  Trafalgar de Benito Pérez Galdós e  Cantares Gallegos de



Rosalía de Castro,  La canción del pirata de Espronceda, a  Sonatina e  Sinfonía en gris de Rubén
Darío.  O CLUB DE LECTURA SALICORNIA  propouxo, como lecturas para estudar e comprender a
época, El diablo en la botella de R.L. Stevenson e A evolución de Calpurnia Tate,  e puxo o broche
de ouro á súa andaina cunha visita ao  BALNEARIO DE MONDARIZ para coñecer un dos fenómenos
máis relevantes do século en canto ao coidado da saúde e á vida social, non só en Galicia senón
tamén noutras cidades-balneario europeas como Vichy en Francia ou Baden Baden en Alemania. 

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 XIX: material bibliográfico e imaxes representativas.

No vestíbulo de Secundaria colocamos todo o material bibliográfico relacionado co Século XIX 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  relevantes  desta  época
(persoeiros, inventos, obras pictóricas, personaxes literarios...) e colocámolas arredor dos fondos
para que a comunidade escolar  se familiarizase con todos eles e  puidese escoller  un tema de
investigación con máis facilidade. 



>>> O SAMAÍN E O OUTONO: contos de medo, cabazas e castañas.

Fixemos unha selección de libros e outro material relacionado co medo e expuxémolo no vestíbulo
de Secundaria que se ambientou para a ocasión. No vestíbulo de Primaria montamos a exposición
de cabazas decoradas que foron elaborando os alumnos das tres etapas durante os días previos,
nos que tamén se escribiron receitas de cociña con produtos do outono.

>>> O DÍA DA PAZ: palabras con valores.

Nas aulas de Infantil  e Primaria escolléronse palabras relacionadas coa paz e a convivencia que
foron expostas no vestíbulo baixo o lema Abracadabra que a a paz se faga, a carón dunha pequena
bibliografía relacionada coa paz e os valores. 



>>> O DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO: Libros, carteis e logos.

Montamos unha exposición con material bibliográfico relacionado co tema,  a carón dos carteis e os
logos que confeccionaron os alumnos para manifestarse contra este feito tan frecuente na nosa
sociedade.  Tamén se instalou unha furna para escoller, mediante votación, o logo representativo
deste día no colexio. 

>>> O DÍA DO LIBRO, CERVANTES E OS VALENTES DE PEDRO FEIJOO.

Para celebrar o Día do Libro e conmemorar o 400 aniversario de Cervantes colocamos no recuncho
de  lectura  relaxada  todos  os  exemplares  de  Don  Quixote  que  temos  na  biblioteca,  para  que
acompañasen as lecturas colectivas que se fixeron neste espazo. 

No vestíbulo de Primaria,  baixo o lema Deixa voar a túa imaxinación e o fermoso logo creado coas
bolboretas decoradas polos alumnos de Infantil,  colocamos unha mostra dos fondos que ten a
biblioteca para Infantil e Primaria para que puidesen achegarse a eles nos seus momentos de lecer
durante os meses de abril e maio. 



No vestíbulo de Secundaria colocamos unha selección de citas de Cervantes feita polos alumnos de
Lingua Española, así como os traballos realizados por alumnos de Primaria e Secundaria a partir do
texto co que Pedro Feijoo agasallou ás  Bibliotecas Escolares e que titulou  Os libros son para
valentes. Nós propuxemos a lectura deste texto e que cada alumno escribise algo relacionado cun
libro significativo para el completando a frase  EU ATRÉVOME A ABRIR O LIBRO..... Recollemos as
súas propostas na EXPO DOS VALENTES e despois fixemos un libro cos escritos que pasará a
formar parte da seccións AS NOSAS CREACIÓNS da biblioteca. Foi interesante descubrir nestes
manifestos que moitos dos libros que os alumnos ousan abrir chegan a eles a través das TICs, é
dicir, porque ven unha recomendación en Internet ou nas redes sociais, aínda que tamén se fixan na
súa aparencia e nos resumos dos contidos. 



>>> O DÍA DAS LETRAS GALEGAS: VIDA E OBRA DE MANUEL MARÍA E PARTICIPACIÓN NO
CONCURSO DE RELATO E DEBUXO DO CONCELLO.

Os alumnos de lingua galega estudaron a vida e obra de Manuel María, o autor homenaxeado este
ano,  e  fixeron traballos que expuxemos no vestíbulo de  Secundaria,  xunto  cunha selección de
obras  literarias  en  lingua  galega  procedente  dos  nosos  fondos,  entre  as  que  se  encontraban
algunhas obras de Manuel María que xa tiñamos ou que adquirimos para a ocasión.  Os alumnos de
Primaria  utilizaron este  espazo para  documentarse  e facer  os  seus propios  traballos  creativos.
Ademais, como en anos anteriores, os alumnos participaron no concurso de narración e ilustración
convocado polo Concello e, unha vez fallados os premios polo xurado do que formamos parte,
colocamos todos os traballos nos vestíbulos de Primaria e Secundaria.

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 documentos informativos e
material, montando exposicións, facendo publicidade, ambientando,  recollendo imaxes gráficas e
de vídeo para as memorias e apoiando as actividades. Non propuxemos, sen embargo, proxectos
colectivos para todas as celebracións, como en anos anteriores, porque son tantas as actividades
que se fan ao longo do ano dentro e fóra das aulas, que ás veces sentimos que falta tempo e tamén
gañas. Cada grupo integrou estas celebracións no seu currículo respectando as liñas mestras do
proxecto  lector  que  implican  investigación,  creación  e  difusión.  Velaí  algúns  dos  traballos
desenvolvidos. 



>>> O SAMAÍN: Achegámonos ao medo e ás especialidades culinarias do outono.  

Durante todo o primeiro trimestre o outono e as súas celebracións son tema de estudo nas aulas de
Infantil e Primaria,  polo que son moitos os traballos que se fan arredor del, especialmente receitas
con produtos desta época do ano ou lecturas e escritos relacionadas co medo, a maxia ou os
mortos. O concurso de cabazas de todos os anos axudou a pensar no tema e estivo moi concorrido.
O CLUB DE LECTURA SALICORNIA aproveitou esta ocasión para ler O Cumpremortes de Xabier P.
Docampo e para escribir un libriño para a sección AS NOSAS CREACIÓNS da biblioteca co título Eu
teño medo a.... 



>>> O NADAL: Encontrámonos co Apalpador e cos Reis Magos, lemos e escribimos sobre
o Nadal e falamos da importancia dos libros.

Como ven sendo habitual dende hai uns cursos,  os contos do Apalpador saen da biblioteca
e percorren as aulas de Infantil e Primaria para preparar a visita deste personaxe que, xunto cos
Reis Magos,  recolle as cartas que lle escriben os alumnos. Como non tivemos tempo de crear unha
etiqueta para recordar o importante que é recibir un libro como agasallo en Nadal, pedímoslles aos
titores que fixeran unha pequena campaña nas súas aulas para fomentar esta práctica. 



>>> O DÍA DA PAZ: Lemos e escribimos contra a violencia e en favor da paz.

Dedicamos algunhas sesións de traballo nas aulas a traballar coas palabras relacionadas coa
paz e os homes e mulleres que viven para defendela e creamos un espazo no vestíbulo de Primaria
para manifestarnos contra a violencia e en favor da paz.

>>> O DÍA DA CANDELORIA: Intercambiamos palabras de amor.

Todos os alumnos escribiron palabras de amor, bos desexos ou citas literarias relacionadas cos
sentimentos,  que se meteron nunha caixa e se repartiron ao final do día. Así todos puidemos levar
para a casa palabras fermosas escritas por outra persoa e compartilas coas nosas familias. 



>>> O ANTROIDO: Vivimos no SÉCULO XIX

Como dixemos máis arriba, o antroido é unha parte moi importante da nosa campaña de
fomento da lectura e a escritura, xa que todos os grupos investigan diferentes aspectos do tema
proposto e crean materiais diversos para que esta etapa histórica estea presente durante todo o
curso, pero especialmente no día en que nos disfrazamos e invitamos ás familias a compartir o
froito do noso traballo. A preparación do desfile foi coordinada pola Biblioteca, o Club de Lectura e a
Dirección  e  nel  participou  toda  a  comunidade  escolar,  elaborando  disfraces,  ambientación  e
representacións que dan vida a esta etapa histórica. 

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

Celebramos o Día do Libro elaborando carteis explicativos para os corredores e as aulas;
ambientando o recuncho de lectura relaxada creado hai  dous anos para ofrecelo como espazo
compartido; buscando e difundindo, por medio da aula virtual,  documentación sobre Cervantes e a
súa obra; e  propoñendo ler en grupo o texto titulado  Os libros son para valentes co que Pedro
Feijoo agasallou ás Bibliotecas Escolares.  Algúns grupos achegáronse ao sofá-libro para compartir
as lecturas e outros leron nas súas aulas. En Lingua Española escolléronse  citas de Cervantes para
facer unha exposición e buscáronse ilustracións orixinais e varios grupos de Primaria e da ESO
participaron na EXPOSICIÓN DOS VALENTES contándonos que libros se atreveron a abrir e por que.
Con estes textos creamos un libro colectivo para a sección AS NOSAS CREACIÓNS da biblioteca que
titulamos   Eu  atrévome  a  abrir  o  libro...  Pero  tamén  houbo  outras  actividades,  como  a
representación teatral O Libro da selva en Infantil e a elaboración de marcapáxinas de animais para
lembrar esta celebración. 



 



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

Daniel disfruta moito esta experiencia da mochila viaxeira xa que para el é
importante levar á casa materiais do cole. Síntese así un neno maior, que
igual que o seu irmán trae libros para a casa. 

A nós, como pais, parécenos marabillosa esta iniciativa que, no caso de
Celia, veulle moi ben porque a lectura non é unha das súas paixóns.

A nós encántanos esta iniciativa da mochila viaxeira porque, aínda que
para nós xa o é, fai sentir a Martina a raíña da casa. 

Encántanos esta actividade porque pasamos un rato todos xuntos. 

Acollemos con ledicia a chegada da mochila viaxeira e disfrutamos da súa
lectura e da súa música no noso tempo de lecer. 



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 30 alumnos de Secundaria e 2 profesoras (Chus Azcárraga que é a coordinadora do
Club  e  Carmen  Presedo,  que  coordina  a  Biblioteca),  reducíndose  o  número  de  membros  con
posterioridade, xa que algúns alumnos decidiron non continuar. Fomos finalmente 28 membros que
participamos en diversas actividades das que daremos conta pormenorizadamente na memoria do
Club, pero que enumeramos a continuación:  

--- LEMOS obras literarias e fixemos actividades relacionadas con elas: Cando petan na porta pola
noite: O Cumpremortes de Xabier P. Docampo, Siempre hay octubre de Carlos Fernández Leira, El
fabuloso mundo de las letras de Jordi Fabra, El diablo de la botella de R.L. Stevenson, A evolución
de  Calpurnia Tate  de  Jaqueline  Kelly  e  una  selección  de  textos  relacionados  co  balneario  de
Mondariz e o que alí ocorrí no século XIX. 

---Participamos  no  RETO  QUIMIÓNS  CORUÑA deseñando  e  facendo  59  bolsas  de  feltro  con
personaxes  literarios,  cinematográficos  ou  televisivos  para  cubrir  os  medicamentos  dos  nenos
hospitalizados  en  servizos  oncolóxicos.  Tamén  lemos  a  testemuña  dun  destes  nenos  e
reflexionamos conxuntamente sobre o tema. 



--- Preparamos o espectáculo CANTOS CONTOS CONTAMOS para os alumnos de Infantil do centro,
dedicando varios recreos aos ensaios e outros a contar os contos, a cada grupo súa aula. 

---Visitamos o BALNEARIO DE MONDARIZ  para coñecer o que ofrece hoxe este complexo e o que
ofrecía no século XIX, cando representantes de todas as clases sociais ían alí para beneficiarse das
cualidades das súas augas.  

3.2.5. As visitas de profesionais e animadores e as saídas culturais.
Como  en  cursos  anteriores  intentouse  poñer  en  contacto  aos  alumnos  con  diversos

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



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

A finais deste curso Bibliotecas Escolares ofreceu aos centros PLAMBE a posibilidade
de participar neste proxecto innovador, que pretende achegar a linguaxe de programación
aos máis pequenos a través de catro mini-robots. Tivemos o privilexio de ocupar unha das
vinte prazas ofertadas e de presentar esta nova ferramenta á comunidade escolar que a
acolleu con entusiasmo. Non queda moito tempo para desenvolver o proxecto este ano,
pero xa estamos mergullados nel. Na primeira xornada de formación presencial que tivo
lugar  en  Santiago  de  Compostela  o  13  de  maio  montamos  o  primeiro  escornabot  e  a
semana seguinte, no centro, montamos o segundo e fixemos un titorial con fotos, para non
ter dificultades en montar os dous que chegarán a principios do curso que vén. Tamén
creamos un espazo na aula virtual para arquivar toda a documentación e as experiencias
alleas e propias que vaiamos atopando ou elaborando, e facilitando o acceso a el a toda a
comunidade escolar. As experiencias nas aulas non se fixeron esperar e os alumnos de
lingua inglesa de Infantil e Primaria xa puideron experimentar cos escornabots.





4. GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E DA COMUNIDADE
EDUCATIVA 

A dinámica de traballo no CPI Castro Baxoi segue a ser a mesma que en cursos
anteriores, polo que o grao de implicación do centro e da comunidade educativa no proxecto da
biblioteca  tamén  continúa  a  ser  grande.  As  actividades  que  propoñemos  son  ben  acollidas  e
incorporadas aos currículos e solicítase a nosa colaboración en moitas das tarefas dos ciclos e
departamentos. Mantemos unha colaboración estreita na planificación das actividades colectivas e
curriculares  que fomentan a lectura e a escritura literaria e científica, polo que a biblioteca está
plenamente integrada no proceso de ensino-aprendizaxe, sendo solicitados a miúdo os seus fondos
e espazos para a realización de distintas actividades.  

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, xa que as tres etapas
educativas utilizan simultaneamente as instalacións e, ás veces, superpóñense os recreos podendo
coincidir o momento do préstamo cunha actividade de lectura e, consecuentemente,  cos certos
trastornos para os usuarios. 

As actividades de xestión só poden ser realizadas polo profesorado que conta con tempo
asignado para tal fin no seu horario, xa que para o resto resulta moi dificultoso. Nas actividades de
dinamización,  sen  embargo,  a  implicación  é  grande,  porque  son  moitas  e  variadas  as  accións
encamiñadas a desenvolver o Proxecto Lector dentro e fóra das aulas, e non só por parte das
equipas de dirección e dinamización, senón tamén de toda a comunidade escolar.

A comunicación coas familias e co entorno máis inmediato é menos doada, 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  actividades
que  os  implique  dalgún  xeito,  como os  proxectos  nos  que  teñen  que  aportar  documentación,
materiais ou ideas.  

Estamos realmente satisfeitos co alto grao de participación da comunidade escolar no noso
proxecto educativo e seguiremos traballando para mellorar aqueles aspectos máis deficitarios.



5.  GRAO  DE  INTEGRACIÓN  DOS  RECURSOS  DA
BIBLIOTECA NOS PROCESOS DE ENSINO-APRENDIZAXE
DAS DIVERSAS ÁREAS 

A biblioteca escolar ten que buscar novas vías de servizo no proceso de ensino-aprendizaxe
porque as novas tecnoloxías están a cambiar os hábitos de lectura,  de busca de información e
mesmo de escritura. 

Nas aulas a metodoloxía vaise adaptando para que sexan os alumnos os que constrúan o
seu coñecemento, pero o mundo virtual ao que acoden cada vez con máis asiduidade é moi extenso
e denso, así que temos que amosarlles camiños seguros que lles permitan escoller de xeito crítico o
que máis lles convén. 

A biblioteca vén traballando nesta liña dende hai tempo e trata de proporcionar non só os
fondos bibliográficos dos que dispón, senón tamén enlaces a sitios web fiables e de calidade, que
se utilizan nas clases a cotío. Tamén se empregan as achegas que nos ofrecen os membros do
PLAMBE,  xa  que  as  analizamos  de  contado  e  mandámolas,  vía  correo  electrónico,  a  quen
consideramos que lle poden interesar.

Temos a sorte de contar con aulas  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 que poden ser trasladados cando se necesita, polo que o acceso aos recursos
web é doado.  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
tecnolóxica. 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. 



6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
Despois de varios cursos realizando actividades de formación no centro que implicaron á

maioría do profesorado e nas que a biblioteca tivo un papel significativo, ocupándose tamén da
coordinación dalgún dos grupos,  decidimos facer un alto neste maratón para recuperar un pouco
as forzas. Non deixamos de asistir, sen embargo, ás que convocou a Asesoría de Bibliotecas, é
dicir, os Encontros do PLAMBE 2015-2016 (8 de abril) e a IX Xornada dos Club de Lectura (10 de
xuño), así como á primeira xornada de formación do Proxecto Escornabots na biblioteca escolar (13
de maio), que terá a súa continuación en PLATEGA o vindeiro curso. 

Consideramos que estas xornadas de formación non son unha obriga senón un privilexio, ao
permitirnos seguir en contacto con todos os que, coma nós, traballan diariamente nas bibliotecas
escolares de Galicia, con poñentes moi cualificados que nos animan e nos amosan novas vías de
traballo e cunha equipa de asesores que se mantén ao fronte cun entusiasmo encomiable. Temos
que confesar que,  ás veces,  os nosos folgos son escasos,  porque non  somos só xestores e
dinamizadores bibliotecarios, senón tamén mestres con materias que atender e tempo escaso para
todo, pero estas xornadas de intercambio axúdannos a seguir traballando e aprendendo. 

 



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, 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: 

Na memoria gráfica recollemos moitos momentos das actividades realizadas e  algúns dos
materiais  producidos  nelas.  Non  está  todo,  pero  si  a  meirande  parte  do  que  propoñemos,
impulsamos ou apoiamos. 





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. 

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

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



9. AS PREVISIÓNS DE FUTURO
O curso próximo pretendemos continuar coa mesma dinámica de traballo, pero corrixindo os

aspectos máis deficitarios,  como o control de fondos, a formación de usuarios, a alfabetización
informacional e a avaliación. 

Tamén  seguiremos  apoiando  as  iniciativas  da  comunidade  escolar  que  favorezan  a
consecución das competencias básicas e propoñendo actividades propias que poidan integrarse nos
currículos. 

Contaremos  seguramente  cun  amplo  apoio  para  dar  continuidade  a  este  proxecto  e
esperamos que as circunstancias permitan obter os recursos humanos e monetarios suficientes
para seguir adiante, xa que ánimo e vontade non faltan. 

Axuntamos 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  2016-2017,
centradas sempre nos eixos da xestión e no fomento da lectura, a escritura creativa e científica e a
investigación, con especial atención ao desenvolvemento do PROXECTO LECTOR en todas as súas
vertentes  e  ao  proxecto  DAS  CAVERNAS  ÁS  ESTRELAS  que  levará  por  título  O  SÉCULO  XX.
CHEGAMOS ÁS ESTRELAS!, xa que nos permite ler, investigar e crear en común,  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





BIBLIOTECA 2015-2016

 No mes de outubro empezamos a andaina da biblioteca poñendo á disposición da comunidade
escolar libros de lectura e consulta e material audiovisual.  No mes de novembro, despois dun
pequeno atranco co programa Meiga,  poñemos en funcionamento o préstamo informático,  que
permite axilizar o servizo e localizar o material con maior rapidez e eficacia. Cada usuario ten
asignado un número de lector que aparece nos carnés de cor laranxa que se entregan hoxe (os de
curso pasado, de cor verde, xa non son válidos). 

CARNÉS E PRÉSTAMO

Cada USUARIO (alumno ou profesor) ten un carné persoal que debe presentar para levar
prestado o material da biblioteca e tamén para devolvelo, pero se alguén o esquece, temos
unha lista de lectores a carón do ordenador co número de carné de cada un. 
Hai que achegarse sempre ao  espazo de xestión para facer o rexistro informático do
préstamo ou a devolución .
Préstanse como máximo 3 libros por lector durante 15 días, AGÁS os libros de lectura
obrigatoria da ESO, que só se prestan unha semana, renovable se non hai lista de espera.
En Infantil  e Primaria hai un  carné de grupo para levar fondos (20/25 libros) para a
biblioteca de aula que poderán usarse un mes, renovable se non hai lista de espera. Na
ESO hai tamén un carné de aula para deixar en depósito algúns libros para a HORA DE
LER. As MOCHILAS VIAXEIRAS  de Infantil e 1º ciclo de Primaria teñen tamén o seu
propio carné para deixar rexistrado o material que conteñen.
O préstamo aos  alumnos  realízase  nos  recreos  de cada  etapa,  no  espazo  de xestión,
rexistrando sempre o préstamo e as devolucións no programa Meiga, a través do profesor
de garda ou dos alumnos colaboradores. 

NORMAS

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

 

HORARIO DE ATENCIÓN Á BIBLIOTECA

Todos os recreos de Primaria atendidos por ...
Mª  Jesús,  Mari  e  Cristina  e  un  grupo  de  alumnos
colaboradores de 6º
Todos os recreos de Secundaria atendidos por ...
Antonia (luns), Begoña (Martes), Carmen (Mércores e Xoves) e Judith (venres)
 Os  mércores de 9.55 a 13.10 e os xoves de 9.45 a 12.30 Carmen Presedo
está  na  biblioteca  para   atender  calquera  consulta.  Tamén  teñen  sesións  de
dedicación á biblioteca Chuz Azcárraga, Mª Jesús Cabana, Mª Carmen Couceiro e
Mª José López, en distintos días e sesións. 

ESPERÁMOSVOS!



HORA DE LER - SECUNDARIA 2015-2016
INFORMACIÓN 

O Proxecto Lector 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, REVISTAS, XORNAIS, 
ETC., 

✗ TEMOS SEMPRE Á MAN O MATERIAL  DE LECTURA E LEVÁMOLO 
Á CLASE NA SESIÓN NA QUE CORRESPONDE LER..Podemos traer o 
material  de lectura da casa ou pedilo prestado na  biblioteca do Colexio 
durante os recreos ou nalgunha sesión de titoría, se así o dispón  o titor. 
Se utilizamos libros  da biblioteca,  RENOVAMOS O PRÉSTAMO aos 15 
días se non rematamos a lectura e DEVOLVÉMOLOS cando xa non os 
precisemos.  Nas  aulas  poderá  haber  material  de  lectura  das  diferentes 
materias para facer lecturas máis específicas, pero é obrigatorio contar con 
material de lectura propio en cada sesión. 

✗ MANTEMOS ORDE E SILENZO para crear un clima adecuado para a 
lectura  persoal  e  pracenteira.  É  importante  comprobar  en  que  sesión 
corresponde ler,  consultando o  calendario de lectura que hai nas aulas, 
coller o material de lectura rapidamente e poñerse á tarefa para aproveitar 
os 20 minutos de lectura e poder pasar, tamén rapidamente, a realizar as 
tarefas propias da materia que hai que traballar na sesión. 

BOA  LECTURA!



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

OUTUBRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
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

NOVEMBRO
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 29 PRIMEIRA sesión
30 SEGUNDA sesión

DECEMBRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4 5 6 SEGUNDA sesión
7 8 9 10 11 12 13 TERCEIRA sesión
14 15 16 17 18 19 20 CUARTA sesión
21 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)

CURSO 2015-2016



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

XANEIRO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3

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

FEBREIRO
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 SEXTA sesión
29 PRIMEIRA sesión

MARZO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4 5 6 PRIMEIRA sesión
7 8 9 10 11 12 13 SEGUNDA sesión
14 15 16 17 18 19 20 TERCEIRA sesión
21 22 23 24 25 26 27 --------------------
28 29 30 31 CUARTA sesión

-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)

CURSO 2015-2016



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

ABRIL
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 CUARTA sesión
4 5 6 7 8 9 10 QUINTA sesión
11 12 13 14 15 16 17 SEXTA sesión
18 19 20 21 22 23 24 PRIMEIRA sesión
25 26 27 28 29 30 SEGUNDA sesión

MAIO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

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

XUÑO
Lu Ma Me Xo Ve Sa Do

1 2 3 4 5 PRIMEIRA sesión
6 7 8 9 10 11 12 SEGUNDA sesión
13 14 15 16 17 18 19 TERCEIRA  sesión
20 21 22 23 24 25
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)

CURSO 2015-2016



                               ITINERARIOS LECTORES 
  EDUCACIÓN INFANTIL 
  EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN INFANTIL

Os sete cabritos de Tareixa Alonso e Teresa Lima,  OQO Editora (Conto popular)
Velliñas de Charo Pita e Madalena Matoso,OQO Editora (Ancianidade, amizade, imaxinación)
Se eu fose un gato... de Paloma Sánchez Ibarzábal e Anna Llenas, Galaxia (Mundo animal)
Un souto escuro e perigoso de Miguel, Vázquez Freire e XoséTomás,Xerais (Mundo animal)

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º EP Sapo y Sepo un año entero. Ed.Alfaguara.
Nube de cores. Ed. Sotelo Blanco.
Fantastic Freddy, Ed. Mcmillan

2º EP El secuestro de la bibliotecaria. Ed. Alfaguara.
A Miragaia. Ed. Sotelo Blanco
A Picnic. Surprise! , Ed. Mcmillan

3º EP
4º EP

Una historia de miedo o casi de Rocío Antón e Lola Núñez
Historia dunha lata de Begoña Ibarrola
Érase una vez Don Quijote, Ed. Vicens-Vives
Un tarro cheo de lapis de Juan Farias
Otra vez  Don Quijote, Ed. Vicens-Vives
Dez piratas de Gloria Sánches
A bruxiña da sorte de Concha Blanco
O estanque dos parrulos pobres de Fina Casalderrey
Leyendas sobre dragones de Sofía González Calvo
Manu detective de Pilar Lozano
Don Caracol  detective, Ed. Bruño
Down de An Alfaya
Meu irmán o xenio de Rodrigo Muñoz Avia
Leyendas con poderes mágicos, Ed. Obradoiro
Se busca novio principesco de Blanca Álvarez
Message in a bottle,  Ed Richmond
April Fools Day,  Ed Richmond

5º EP Los caballos de mi tío de Gonzalo Moure
A filla do ladrón de bicicletas de Teresa González Costas
The Cup Final,  Ed Richmond

6º EP Gordito relleno de Fina Casalderrey
Malos tempos para os fantasmas de Agustín Fernández Paz
The Film Club,  Ed Richmond



CPI CASTRO BAXOI. CURSO 2015-2016. ITINERARIOS LECTORES SECUNDARIA

CURSO MATERIA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

1º 
ESO

Galego Cantares gallegos; Rosalía de Castro

Castelán Rebelión en Verne, Marisol 
Ortiz de Zárate
Ed. Bambú

El hobbit, JRR Tolkien
Ed. Minotauro

Inglés All about Britain by Julie Hart. 
Editorial Burlington Books

CCSS                                   El escarabajo de Horus, R. 
Rueda, Ed. Oxford

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

*Os libros propostas polo Dpto. De Matemáticas non son obrigatorios, pero aconséllase a súa lectura nos momentos de lecer para achegarse 
de xeito lúdico ao mundo das matemáticas. 



CPI CASTRO BAXOI. CURSO 2015-2016. ITINERARIOS LECTORES SECUNDARIA

CURSO MATERIA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

2º 
ESO

Galego Pel de lobo, Xosé Miranda Na fogueira dos versos, Antonio García Teixeiro

Castelán Una bala perdida, F ernando 
Lalana

Y no quedó ninguno (Diez 
Negritos), 
A. Christie, Ed. RBA

Inglés The blue diamond. 
Editorial Burlington Books

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)

*Os libros propostas polo Dpto. De Matemáticas non son obrigatorios, pero aconséllase a súa lectura nos momentos de lecer para achegarse 
de xeito lúdico ao mundo das matemáticas. 



CPI CASTRO BAXOI. CURSO 2015-2016. ITINERARIOS LECTORES SECUNDARIA

CURSO MATERIA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

3º 
ESO

Galego Escrito en cafeterías, Migule Anxo Murado

Castelán Trafalgar, Benito Pérez Galdós
Ed Anaya 

Brooklyn Follies, Paul Auster
Ed Anagrama

Inglés All about the USA. 
Editorial Burlington Books

All about Ireland 
Editorial Burlington Books

CCSS JAVIER ARIAS, Náufragos. 
Editorial Oxford

Matemá-
ticas*

Planilandia, Edwin Abbott 
Abbott
(NON OBRIGATORIO)

Matemáticas divertidas,
Lynette Long
(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 libros propostas polo Dpto. De Matemáticas non son obrigatorios, pero aconséllase a súa lectura nos momentos de lecer para achegarse 
de xeito lúdico ao mundo das matemáticas. 



CPI CASTRO BAXOI. CURSO 2015-2016. ITINERARIOS LECTORES SECUNDARIA
CURSO MATERIA 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

4º 
ESO

Galego Noite de voraces sombras, 
Agustín Fdez. Paz

Os vellos non deben de namorarse, Castelao  
 

Castelán La Regenta, Leopoldo Alas 
Clarín
Ed Cátedra 

Pedro Páramo de Juan Rulfo
Ed Cátedra

Inglés All about Ireland, 
Burlington Books

All about Australia, 
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
      
        (NON OBRIGATORIO) 

El asesinato del profesor de 
matemáticas
Jordi Sierra i Fabra
El don, Mai Jia
  (NON OBRIGATORIO)

El teorema del loro
Denis Guedj
 

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

*Os libros propostas polo Dpto. De Matemáticas non son obrigatorios, pero aconséllase a súa lectura nos momentos de lecer para achegarse 
de xeito lúdico ao mundo das matemáticas.



BIBLIOTECA INFANTIL- TELLO AZUL- LECTORES DE 3 A 6 ANOS

AMORODO

BLUME............ --Bichitos curiosos 
--Brunilda

C
C

ARANDO

IR INDO......... --O parrulo G

CEREIXA

MCMILLAN.......

SM................

--Librosaurio 

--Letras de cuento 
--Pictogramas en el cuento de... 
--Pictogramas en la historia de...
--Cuentos para sentir
--Cuentos de ahora
--Magnix (con pezas imantadas)

C

C
C
C
C Sentimentos
C
C

FIGO

EVEREST......... --Caillou
--Bob Esponja 
--O Neno, a Nena e o Bau G 
--Ler é vivir 
--Montaña Encantada Prim. Lect. 
--Rascacielos Prim. Lect. 

C
C
G     Valores
C/G  Valores /Coñec
C/G  Valores /Coñec
C      Valores

FRAMBOESA

TIMUN MAS.....
CUMIO...........
HEMMA...........

TAMBRE..........
AUSTRAL

     e outras

--Teo descubre el mundo
--Contamoconto
--Animales de aquí y de allá
--Aventuras de un gazapo
--Tento

C
G
C
C
G
C

C/G

KIWI

XERAIS........... --Sopa de contos P.L. (Anaya C)
--Pequeno Merlín: 
   -Quen lle ten medo a...?
   -Meu pai/Miña nai é... (Anaya C)
--Merliño
--Merlín
--Paseniño (manuscrito/maiúscula)
--Ra e os seus amigos
--O meu mundo 
--Polo correo do vento
   .....

G   Valores (racismo)

G  Sentimentos
G  Familia
G
G
G
G  Val /Sent/Coñem
G  
G Correo



LARANXA

A NOSA TERRA.. --Don Quixote e Breogán
--Antón e Pompón
--Os Bolechas
--Contos populares
--Os contos da rata Luísa
--Contos do Miño
--Os libros de Tatá
--Lila Lilaila

G
G
G
G
G
G
G
G

MAZÁ

KALANDRAKA.... --Tras os montes
--Demademora
--Os contos do trasno
--Do berce á lúa
--MareMar
--Libros para soñar

G
G
G
G
G

LIMÓN

ANAYA............

VICENS VIVES..

--Sopa de cuentos  P.L.(Xerais G)
--Fácil de leer 
--Renacuajos
--Milagros de la naturaleza
--Leo
--Josefina

--Cuentos de apoyo

C
C
C
C  Coñecemento
C
C  

C

MELÓN

SALVATELLA
SIETELEGUAS
NOVAGALICIA
LA FRAGANTINA
ALMADRABA
PINTAR-PINTAR
LATA DE SAL.... --Vintage

C  Valores
G  Valores
G
G
C
C
G

MILGRANDA

PARRAMON....... --Parenting Tris Tras
--Mis primeros...
--Primeras Lecturas
--Sueñacuentos

C  Valores
C
C
C

PERA

GALAXIA......... --Árbore 
--Bambán  
--¡Que corpo! 
    ....

G
G
G  Coñecemento
C/G Valores



PEXEGO

EMBORA G

PIÑA

OQO.............. --Coleccion O  C/G

PLÁTANO

EDELVIVES....... --Cuentos del viejo roble
--Buenos de cuento
--Emilio y Lilú
--La pandilla fantasma

C  Valores
C  Valores 
C
C

SANDÍA

BRUÑO........... --Cuentos de colores
-- Soy... Jerónimo 
--Pictocuentos
--Chiquicuentos
--El cofre de mis cuentos
--Rapi y Tranqui

C
C
C
C
C
C

UVA

EDEBÉ............
RODEIRA

BAÍA..............

--Tren azul
--Biblioteca religiosa
--Dani y los dinosaurios
--Como comportarse en...

--Xiz de cor
--Mar de letras
--Laura e compañía
 ...

C
C
C
C  Valores

G  
G
G



EDUCACIÓN INFANTIL 

 

                                                                                                                  

MOCHILASMOCHILASMOCHILASMOCHILAS    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAXEIRAS 

Curso 2015-2016 



CONTIDO DA MOCHILA VIAXEIRA 
                                             

EDUCACIÓN INFANTIL 
4º A  - 3 ANOS A    

    
    
    
    
    

  Un Un Un Un    cadernocadernocadernocaderno viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con...    
    

� unha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentación da actividade n da actividade n da actividade n da actividade     
� unha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochila    
� un contrato de compromun contrato de compromun contrato de compromun contrato de compromiso iso iso iso para cada alumno e familiapara cada alumno e familiapara cada alumno e familiapara cada alumno e familia  
� unha folla unha folla unha folla unha folla para para para para  ilustrar ilustrar ilustrar ilustrar as lecturas e opinar sobre a  as lecturas e opinar sobre a  as lecturas e opinar sobre a  as lecturas e opinar sobre a 

actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..    
    

     Material de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lectura para compartir en familia: para compartir en familia: para compartir en familia: para compartir en familia:    
    

NNNNº    DE DE DE DE 
REXISTROREXISTROREXISTROREXISTRO    

TITULOTITULOTITULOTITULO    

816816816816    LúaLúaLúaLúa    
1447144714471447    A verdadeira historia deA verdadeira historia deA verdadeira historia deA verdadeira historia de carapuchiña carapuchiña carapuchiña carapuchiña    
1962196219621962    Todos hacemos pipíTodos hacemos pipíTodos hacemos pipíTodos hacemos pipí    
751751751751    Adiós, cacas, adiósAdiós, cacas, adiósAdiós, cacas, adiósAdiós, cacas, adiós    
7417741774177417    Tic tac (Libro + CD)Tic tac (Libro + CD)Tic tac (Libro + CD)Tic tac (Libro + CD)    
RevistaRevistaRevistaRevista    Caracola nCaracola nCaracola nCaracola nº 269 

    
    

                                                                                              
A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ 

VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR 

OUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENO....    
    
    

    

    GRAZGRAZGRAZGRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!AS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!AS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!AS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!    



CONTIDO DA MOCHILA VIAXEIRA 
                                             

EDUCACIÓN INFANTIL 
4º B  - 3 ANOS B    

    
    
    
    
    

  Un Un Un Un    cadernocadernocadernocaderno viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con...    
    

� unha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentación da actividade n da actividade n da actividade n da actividade     
� unha relación de materias incluídos na munha relación de materias incluídos na munha relación de materias incluídos na munha relación de materias incluídos na mochilaochilaochilaochila    
� un contrato de compromiso un contrato de compromiso un contrato de compromiso un contrato de compromiso para cada alumno e familiapara cada alumno e familiapara cada alumno e familiapara cada alumno e familia  
� unha folla unha folla unha folla unha folla para para para para  ilustrar as lecturas e opinar sobre a  ilustrar as lecturas e opinar sobre a  ilustrar as lecturas e opinar sobre a  ilustrar as lecturas e opinar sobre a 

actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..    
    

     Material de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lectura para compartir en familia: para compartir en familia: para compartir en familia: para compartir en familia:    
    

NNNNº    DE DE DE DE 
REXISTROREXISTROREXISTROREXISTRO    

TITULOTITULOTITULOTITULO    

6515651565156515    La eLa eLa eLa estrella que cayó del cielostrella que cayó del cielostrella que cayó del cielostrella que cayó del cielo    
7231723172317231    Iriña bailarinaIriña bailarinaIriña bailarinaIriña bailarina    
57575757    ElmerElmerElmerElmer    
817817817817    5 Cinco5 Cinco5 Cinco5 Cinco    
6537653765376537    MamáMamáMamáMamá cabra. Bicos de música  cabra. Bicos de música  cabra. Bicos de música  cabra. Bicos de música     

(libro + (libro + (libro + (libro + CDCDCDCD + DVD + DVD + DVD + DVD))))    
RevistaRevistaRevistaRevista    Caracola nCaracola nCaracola nCaracola nº 281 

                                                                                              
    

A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ 

VOLTAR O XOVES, PARA QUEVOLTAR O XOVES, PARA QUEVOLTAR O XOVES, PARA QUEVOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR  A POIDA LEVAR  A POIDA LEVAR  A POIDA LEVAR 

OUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENO....    
    
    

    



    GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!    

CONTIDO DA MOCHILA VIAXEIRA 
                                             

EDUCACIÓN INFANTIL 
5º A  - 4 ANOS A    

    
    
    
    
    

  Un Un Un Un    cadernocadernocadernocaderno viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con...    
    

� unha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentación da actividade n da actividade n da actividade n da actividade     
� unha unha unha unha relación de materias incluídos na mochilarelación de materias incluídos na mochilarelación de materias incluídos na mochilarelación de materias incluídos na mochila    
� un contrato de compromiso un contrato de compromiso un contrato de compromiso un contrato de compromiso para cada alumno e familiapara cada alumno e familiapara cada alumno e familiapara cada alumno e familia  
� unha folla unha folla unha folla unha folla para para para para  ilustrar as lecturas e opinar sobre a  ilustrar as lecturas e opinar sobre a  ilustrar as lecturas e opinar sobre a  ilustrar as lecturas e opinar sobre a 

actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..    
    

     Material de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lectura para compartir en familia para compartir en familia para compartir en familia para compartir en familia::::    
    

NNNNº    DE DE DE DE 
REXISTROREXISTROREXISTROREXISTRO    

TITULOTITULOTITULOTITULO    

3776377637763776    Bemol pispante. Un ratón en el piano.Bemol pispante. Un ratón en el piano.Bemol pispante. Un ratón en el piano.Bemol pispante. Un ratón en el piano.    
5516551655165516    O poliño da abeleiraO poliño da abeleiraO poliño da abeleiraO poliño da abeleira    
7264726472647264    ¡Sígueme! (una historia de amor que no ¡Sígueme! (una historia de amor que no ¡Sígueme! (una historia de amor que no ¡Sígueme! (una historia de amor que no 

tiene nada de rarotiene nada de rarotiene nada de rarotiene nada de raro    
5527552755275527    Macario dromedarioMacario dromedarioMacario dromedarioMacario dromedario    
6171617161716171    Mamá cabra. Xa me tardan estes magosMamá cabra. Xa me tardan estes magosMamá cabra. Xa me tardan estes magosMamá cabra. Xa me tardan estes magos    

(Libro + CD)(Libro + CD)(Libro + CD)(Libro + CD)    
RevistaRevistaRevistaRevista    CaracoCaracoCaracoCaracola nla nla nla nº 282 

    
                                                                                              
A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ 

VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR 

OUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENO....    

    

    GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!    



CONTIDO DA MOCHILA VIAXEIRA 
                                             

EDUCACIÓN INFANTIL 
5º B  - 4 ANOS B    

    
    
    
    
    

  Un Un Un Un    cadernocadernocadernocaderno viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con...    
    

� unha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentación da actividade n da actividade n da actividade n da actividade     
� unha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochila    
� un contrato de compromiso un contrato de compromiso un contrato de compromiso un contrato de compromiso para cada alumno e familiapara cada alumno e familiapara cada alumno e familiapara cada alumno e familia  
� unha folla unha folla unha folla unha folla para para para para  ilustrar as lecturas e opinar  ilustrar as lecturas e opinar  ilustrar as lecturas e opinar  ilustrar as lecturas e opinar sobre a sobre a sobre a sobre a 

actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..    
    

     Material de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lectura para compartir en familia: para compartir en familia: para compartir en familia: para compartir en familia:    
    

NNNNº    DE DE DE DE 
REXISTROREXISTROREXISTROREXISTRO    

TITULOTITULOTITULOTITULO    

5513551355135513    GaravanciñoGaravanciñoGaravanciñoGaravanciño    
7266726672667266    Besos para papáBesos para papáBesos para papáBesos para papá    
6474647464746474    Yo duermo con un osoYo duermo con un osoYo duermo con un osoYo duermo con un oso    
7219721972197219    A casa da mosca choscaA casa da mosca choscaA casa da mosca choscaA casa da mosca chosca    
3819381938193819    Tic tac (Libro +Tic tac (Libro +Tic tac (Libro +Tic tac (Libro + CD) CD) CD) CD)    
RevistaRevistaRevistaRevista    Caracola nCaracola nCaracola nCaracola nº 272 

    
    

                                                                                              
A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ 

VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR 

OUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENO....    
    
    

    

    GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!    



CONTIDO DA MOCHILA VIAXEIRA 
                                             

EDUCACIÓN INFANTIL 
6º A  - 5 ANOS A    

    
    
    
    
    

  Un Un Un Un    cadernocadernocadernocaderno viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con...    
    

� unha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentación da actividade n da actividade n da actividade n da actividade     
� unha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochila    
� un contrato de compromiso un contrato de compromiso un contrato de compromiso un contrato de compromiso para cada alumno e familiapara cada alumno e familiapara cada alumno e familiapara cada alumno e familia  
� unha folla unha folla unha folla unha folla para para para para  ilustra ilustra ilustra ilustrar as lecturas e opinar sobre a r as lecturas e opinar sobre a r as lecturas e opinar sobre a r as lecturas e opinar sobre a 

actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..    
    

     Material de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lectura para compartir en familia: para compartir en familia: para compartir en familia: para compartir en familia:    
    

NNNNº    DE DE DE DE 
REXISTROREXISTROREXISTROREXISTRO    

TITULOTITULOTITULOTITULO    

7180718071807180    Mago rosaMago rosaMago rosaMago rosa    
7178717871787178    ChocolataChocolataChocolataChocolata    
667667667667    Marimar, la sirena gruñonaMarimar, la sirena gruñonaMarimar, la sirena gruñonaMarimar, la sirena gruñona    
2194219421942194    Ay, luna, luna, lunitaAy, luna, luna, lunitaAy, luna, luna, lunitaAy, luna, luna, lunita    
7777416416416416    Pan de millo. Migallas (Libro + CD)Pan de millo. Migallas (Libro + CD)Pan de millo. Migallas (Libro + CD)Pan de millo. Migallas (Libro + CD)    
RevistaRevistaRevistaRevista    Caracola nCaracola nCaracola nCaracola nº 275 

    
    

                                                                                              
A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ 

VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR 

OUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENO....    
    
    

    

    GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!    



CONTIDO DA MOCHILA VIAXEIRA 
                                             

EDUCACIÓN INFANTIL 
6º B  - 5 ANOS B    

    
    
    
    
    

  Un Un Un Un    cadernocadernocadernocaderno viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con... viaxeiro con...    
    

� unha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentacióunha carta de presentación da actividade n da actividade n da actividade n da actividade     
� unha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochilaunha relación de materias incluídos na mochila    
� un contrato de compromiso un contrato de compromiso un contrato de compromiso un contrato de compromiso para cada alumno para cada alumno para cada alumno para cada alumno e familiae familiae familiae familia  
� unha folla unha folla unha folla unha folla para para para para  ilustrar as lecturas e opinar sobre a  ilustrar as lecturas e opinar sobre a  ilustrar as lecturas e opinar sobre a  ilustrar as lecturas e opinar sobre a 

actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..actividade, o material de lectura, o que gustou ou non,..    
    

     Material de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lecturaMaterial de lectura para compartir en familia: para compartir en familia: para compartir en familia: para compartir en familia:    
    

NNNNº    DE DE DE DE 
REXISTROREXISTROREXISTROREXISTRO    

TITULOTITULOTITULOTITULO    

2127212721272127    A memoria das árbores (NON leva CD)A memoria das árbores (NON leva CD)A memoria das árbores (NON leva CD)A memoria das árbores (NON leva CD)    
7175717571757175    A vaca condeA vaca condeA vaca condeA vaca condesasasasa    
4506450645064506    Pregúntale a la lunaPregúntale a la lunaPregúntale a la lunaPregúntale a la luna    
5529552955295529    ¡Cuantas gotas en la ciudad!¡Cuantas gotas en la ciudad!¡Cuantas gotas en la ciudad!¡Cuantas gotas en la ciudad!    
5697569756975697    Mamá cabra. Ola, ola, la! (Libro + CD)Mamá cabra. Ola, ola, la! (Libro + CD)Mamá cabra. Ola, ola, la! (Libro + CD)Mamá cabra. Ola, ola, la! (Libro + CD)    
RevistaRevistaRevistaRevista    Caracola nCaracola nCaracola nCaracola nº 297 

    
    

                                                                                              
A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ A MOCHILA IRÁ ÁS CASAS OS VENRES E DEBERÁ 

VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR VOLTAR O XOVES, PARA QUE A POIDA LEVAR 

OUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENOOUTRO NENO....    
    
    

    

    GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!    



      

   

                   QUERIDAS FAMILIAS:  

 

 

Cando abrimos un libro abrimos unha fiestra ao mundo, a moitos mundos, 

porque grazas a el temos nas nosas mans a ocasión de viaxar, de ver, de 

coñecer, de aprender, de imaxinar, de vivir outras vidas, de comprender,… 

 

Durante a infancia, a familia é o principal referente en todos os ámbitos 

polo que debe selo tamén no exercicio da lectura. 

 

Esta “mochila viaxeira” é unha invitación para disfrutar dos libros en 

compañía, compartindo coa familia os sentimentos e as sensacións que vos 

producen as lecturas que vos propoñemos. 

 

Os materiais incluidos están pensados para que sexan do agrado de todos 

vós e confiamos en que poidamos conseguir os obxectivos para os que foi 

deseñada esta actividade: 

 

 Toma de conciencia da importancia que ten a familia no fomento da 

lectura. 

 Coñecer e valorar os diferentes tipos de lecturas. 

 Posibilitar a igualdade de oportunidades de información e formación 

para todo o alumnado. 

 Fomentar a responsabilidade e o coidado polos materiais. 

 Fomentar o hábito lector no alumnado do centro. 

 

Xunto cos materiais mandamos tamén o “caderno viaxeiro” para que cada 

familia aporte as súas impresións e suxerencias sobre a actividade, os 

materiais, o libro que máis lle gustou… incluso algún debuxo que ilustre unha 

sensación, un pensamento. En fin, o que queirades… 

 

Esperamos a vosa colaboración, convencidos de que o esforzo incidirá moi 

positivamente na educación dos vos@s fill@s. 

 

 

               ÁNIMO E BOAS LECTURAS               ÁNIMO E BOAS LECTURAS               ÁNIMO E BOAS LECTURAS               ÁNIMO E BOAS LECTURAS    
 

-O equipo de Biblioteca- 
         



 

 

 

 

    

Lemos o contrato de Lemos o contrato de Lemos o contrato de Lemos o contrato de 
compormiso compormiso compormiso compormiso     
e asinámoloe asinámoloe asinámoloe asinámolo    

 

 

 

 

 



 

CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO DE 

COMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISO    
 

                                     

 

 

 

 

 

EuEuEuEu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................alumnoalumnoalumnoalumno/a a a a     
    
    
do do do do CPI CASTRO BAXOI, e a miña familiaCPI CASTRO BAXOI, e a miña familiaCPI CASTRO BAXOI, e a miña familiaCPI CASTRO BAXOI, e a miña familia,,,, comprometémonos a: comprometémonos a: comprometémonos a: comprometémonos a:    
    

 Coidar os materiais especialmente elixidos para esta Coidar os materiais especialmente elixidos para esta Coidar os materiais especialmente elixidos para esta Coidar os materiais especialmente elixidos para esta 
actividade, quedando claro que se algún material resulta actividade, quedando claro que se algún material resulta actividade, quedando claro que se algún material resulta actividade, quedando claro que se algún material resulta 
intencionadamente danado ou estragado, o importe intencionadamente danado ou estragado, o importe intencionadamente danado ou estragado, o importe intencionadamente danado ou estragado, o importe 
deberá ser abonado pola persoa ou persoas implicadas.deberá ser abonado pola persoa ou persoas implicadas.deberá ser abonado pola persoa ou persoas implicadas.deberá ser abonado pola persoa ou persoas implicadas.    

 Informar ao mestre Informar ao mestre Informar ao mestre Informar ao mestre de calquera defecto dos de calquera defecto dos de calquera defecto dos de calquera defecto dos materiais materiais materiais materiais 
entregados.entregados.entregados.entregados.    

 Devolver a mochila ao centro na data indicada.Devolver a mochila ao centro na data indicada.Devolver a mochila ao centro na data indicada.Devolver a mochila ao centro na data indicada.    
 

 

 

Miño, a Miño, a Miño, a Miño, a  ......... de ....... ......... de ....... ......... de ....... ......... de ................................ de ....................... de ....................... de ....................... de ..........    
 

 

 

 

 

 

 

Unha vez máis, moitas grazas pola vosa colaboraciónUnha vez máis, moitas grazas pola vosa colaboraciónUnha vez máis, moitas grazas pola vosa colaboraciónUnha vez máis, moitas grazas pola vosa colaboración    
. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOME: __________________________ 
  DATA: ______________________________________________ 

A miña familia e máis eu 
queremos compartir con vós 

as ilustracións e as opinións que nos 
inspiran as lecturas 
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CADERNO VIAXEIRO

 

                              

 



                                                                    

 

 

 
 
 
 

CONTIDO DA MOCHILA 1ºB 
 

• CARTA DE PRESENTACIÓN ÁS FAMILIAS 

• CONTRATO DE COMPROMISO 

• CADERNO VIAXEIRO 

MATERIAIS: 
 
           Nº REX..           TÍTULO 
 

 6182      Manualidades con cilindros de cartón. 
 6128     Can you do what I can do? 
 6540 El pirata barbarroja 
 6877 Splat el gato 
 7183 Orellas de bolboreta 
 7174 O soño do osiño rosa 
   
 

A MOCHILA IRÁ PARA AS CASAS OS VENRES E DEBERÁ VOLTAR O 

XOVES DA SEGUINTE SEMANA PARA QUE A POIDA LEVAR OUTRO 

NENO. 

AGRADECERÍAMOS QUE COLABORÁRADES CUBRINDO  A FOLLA DO CADERNO 
VIAXEIRO.  
 

GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!



                                                           

 

 

 
 
 
 

CONTIDO DA MOCHILA 1ºA 
 

• CARTA DE PRESENTACIÓN ÁS FAMILIAS 

• CONTRATO DE COMPROMISO 

• CADERNO VIAXEIRO 

MATERIAIS: 
 
           Nº REX..           TÍTULO 
 6912   Spot can count 
 6876   Splat, Feliz Navidad  
 103    Manu 
 5514   Amelia quere un can 
 6185   Reciclaje creativo 
 3377   Mi amiga la oscuridad  
   
 

A MOCHILA IRÁ PARA AS CASAS OS VENRES E DEBERÁ VOLTAR O 

XOVES DA SEGUINTE SEMANA PARA QUE A POIDA LEVAR OUTRO 

NENO. 

AGRADECERÍAMOS QUE COLABORÁRADES CUBRINDO  A FOLLA DO CADERNO 
VIAXEIRO.  
 

GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!



                                                           

 

 

 
  

 
 

CONTIDO DA MOCHILA 2ºA 
 

• CARTA DE PRESENTACIÓN ÁS FAMILIAS 

• CONTRATO DE COMPROMISO 

• CADERNO VIAXEIRO 

MATERIAIS: 
 
           Nº REX..            TÍTULO 
 5721    Robots 
 1761    Me pregunto por qué suena el  
      teléfono 
 4315    E que podo facer eu? 
 5515    A cebra Camila 
 791     Un pesadelo no meu armario 
 978-0-19-440052-7 Monkeying Around 
   

A MOCHILA IRÁ PARA AS CASAS OS VENRES E DEBERÁ VOLTAR O 

XOVES DA SEGUINTE SEMANA PARA QUE A POIDA LEVAR OUTRO 

NENO. 

AGRADECERÍAMOS QUE COLABORÁRADES CUBRINDO  A FOLLA DO CADERNO 
VIAXEIRO.  

GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!



                                                           

 

 

 
 
 
 

CONTIDO DA MOCHILA 2ºB 
 

• CARTA DE PRESENTACIÓN ÁS FAMILIAS 

• CONTRATO DE COMPROMISO 

• CADERNO VIAXEIRO 

MATERIAIS: 
 
           Nº REX.            TÍTULO 
 3462    Avós 
 5704    Mapas y cartografía 
 2638    Los bebés 
 493     Max é moi torpe 
 284     María a choromicas 
 978-0-19-440053-4 Baby animals 
  
   

A MOCHILA IRÁ PARA AS CASAS OS VENRES E DEBERÁ VOLTAR O 

XOVES DA SEGUINTE SEMANA PARA QUE A POIDA LEVAR OUTRO 

NENO. 

AGRADECERÍAMOS QUE COLABORÁRADES CUBRINDO  A FOLLA DO CADERNO 
VIAXEIRO.  
 

GRAZAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!! 



     

  

  QUERIDAS FAMILIAS: 

Cando abrimos un libro  abrimos unha fiestra ao  mundo,  a moitos mundos, 
porque grazas a el temos nas nosas mans a ocasión de viaxar, de ver, de coñecer, de 
aprender, de imaxinar, de vivir outras vidas, de comprender,…

Durante a infancia, a familia é o principal referente en todos os ámbitos polo 
que debe selo tamén no exercicio da lectura.

Esta  “mochila  viaxeira” é  unha  invitación  para  disfrutar  dos  libros  en 
compañía, compartindo coa familia os sentimentos e as sensacións que vos producen 
as lecturas que vos propoñemos.

Os materiais incluidos están pensados para que sexan do agrado de todos vós 
e confiamos en que poidamos conseguir os obxectivos para os que foi deseñada esta 
actividade:

-Toma de conciencia da importancia que ten a familia no fomento da lectura.

- Coñecer e valorar os diferentes tipos de lecturas.

-  Posibilitar  a igualdade de oportunidades de información e formación para todo o 

alumnado.

- Fomentar a responsabilidade e o coidado polos materiais.

- Fomentar o hábito lector no alumnado do centro.

Xunto cos materiais mandamos tamén o  “caderno viaxeiro” para que cada 
familia aporte as súas impresións e suxerencias sobre a actividade, os materiais, o 
libro  que  máis  lle  gustou…  incluso  algún  debuxo  que  ilustre  unha  sensación,  un 
pensamento. En fin, o que queirades…

Esperamos a vosa colaboración,  convencidos de que o esforzo incidirá moi 
positivamente na educación dos vos@s fill@as.

ANIMO E BOAS LECTURAS.

     

             

          EQUIPO DA BIBLIOTECA



CPI CASTRO BAXOI. CURSO 2015-2016.

CHEGOU O NOSO PRIMEIRO ESCONABOT!
O CPI Castro Baxoi foi seleccionado entre máis de 120
centros de toda Galicia para participar no proxecto
ESCORNABOTS de Bibliotecas Escolares . Catro mini-
robots estarán á disposición da comunicade escolar na
biblioteca do Centro para que os alumnos de Infantil e
Primaria se acheguen á linguaxe de programación e
melloren as súas competencias. Para que os escornabots
nos axuden a aprender teremos que coñecer ben como
guialos, así que imos ter que pensar, expresarnos,
intercambiar opinións, decidir, colaborar.. e tamén
divertirnos. Neste final de curso traballaremos sobre as
propostas de actividades e no vindeiro o noso cuarteto
de escornabots camiñará connosco ata onde nós
queiramos.

FERRAMENTAS PARA A MONTAXE DO ESCORNABOT

  Tamén fai falta un parafuso plano, ademais do de estrela.

O ESCORNABOT EN PEZAS (http://escornawiki.org/Lista_de_materiales_%28Brivoi%29)

 Rodas (2 parafusos longos, 2 porcas)           Carcasa-Motores-Soporte das pilas-Parafusos 

Teclado - Placa con cinco resistencias               Placa informática - Arduino-Cable coñexión
(R1 e R7 quedarán baleiras), cinco 
botóns para teclado e unha conexión 
para o cable ríxido. Precisan soldadura.

http://escornawiki.org/Lista_de_materiales_(Brivoi)


   MONTAXE  DO ESCORNABOT E ALGÚNS CONSELLOS.
a) Montamos as rodas. As porcas deben meterse no burato co ángulo visto para que entren ben.
Separamos dous dos parafusos longos para asegurar máis tarde os motores que van conectados ás
rodas. Reservamos ata finalizar co resto. Os outros dous parafusos longos reservámolos para a
carcasa do teclado que se pon ao final.  Quedan outros dez pequenos para o resto das pezas.

b) Montamos a carcasa do escornabot tal como vemos na foto da esquerda. Engadimos despois a
peza  marrón,  que  se  aparafusa  coa  azul  á  peza  verde  na  parte  superior,  pero  deixamos  sen
aparafusar a parte inferior de momento porque hai que poñerlle despois a peza rosa que sostén o
interruptor. Na peza marrón vai a placa Arduino e é a dianteira do escornabot; a bola que permite
os xiros está na parte posterior do escornabot. Temos isto en conta para determinar a dereita do
robot e conectar os cables axeitadamente máis tarde.

c) Poñemos 4 pilas no soporte e encaixámolo na carcasa coas pilas vistas por riba e por baixo e
os cables cara á dereita,  coidando que non fagan contacto porque xa teñen corrente. Despois
enganchamos os motores na peza verde, un a cada lado cos cables cara adiante.



Na parte inferior teremos que encaixar posteriormente o interruptor de acendido na peza rosa e
aparafusar esta coa parte inferior da peza marrón que sostén a placa informática Arduino.

d)  Colocamos  os  compoñentes  informáticos previamente  ensamblados  (placa  e  controlador
Arduino) no soporte marrón, coas pezas brancas cara a dereita. Nestas pezas brancas enchúfanse
os cables das rodas: os da roda dereita no enchufe dereito e os da esquerda no esquerdo (os
enchufes están marcados na placa, por debaixo). O cable vermello das pilas enchúfase nesta placa,
polo outro lado, no burato posterior da peza azul; o cable negro das pilas, ao seu carón, no burato
anterior.

e)  Colocamos  o interruptor,  tal  como  explicamos  anteriormente,  e  aparafusamos  as  rodas,
coidando de non premer moito os parafusos para que non se pasen de rosca e de envolver o cables
para que queden ben recollido.



f) Preparamos a placa do teclado, colocando ben pegadas á placa as resistencias (só cinco, R1 e R7
quedan baleiras), as cinco teclas e o enchufe de dúas patas para o cable ríxido (queda sen usar o
burato 5v) e imos soldándoas polo lado contrario , coidando de non poñer demasiado estaño e de
non manchar as conexións. Colocamos a placa na parte superior do escornabot e aparafusámola
coas  teclas  e  o  soporte  utilizando  os  outros  dous  parafusos  longos.  Despois,  co  cable  ríxido,
conectamos a placa do teclado á placa informática.

SO  QUEDA  PROGRAMAR  OS  MOVEMENTOS  PARA  QUE  O  ESCORNABOT  SE  DESPRACE.
ACENDEMOS O  INTERRUPTOS,  MARCAMOS NO TECLADO TODOS OS AVANCES (10  CM
CADA VEZ)  E  OS  XIROS (90  º)  E  PREMEMOS  O  BOTON DO MEDIO.   O  ESCORNABOT
MOVERASE  SEGUNDO  AS  NOSAS  INDICACIÓNS.  Se  qureremos  modificar  o  seu
comportamento podemos facelo a través do programa ARDUINO. 



PROGRAMACIÓN DO ESCORNABOT
1. Conectamos a memoria USB ao ordenador e acendemos este en modo 
USB para acceder ao programa ARDUINO que nos proporciona a Asesoría
de Bibliotecas.
2.  Para modificar a programación do ESCORNABOT imos a...

INICIO > ELECTRÓNICA > Arduino 1.6.5

  Ar         ARCHIVO > PROYECTO > Escornabot

           > CONFIGURACIÓN . H
  
>>Buscamos a línea na que se define o seu desprazamento e imos modificar
este dato, tendo en conta que conta en pasos (1738 pasos = 10 cm):

define STEPPERS_LINE_STEPS 1738

Se queremos que se desprace 20 cm, teremos que poñer o dobre da cifra
que  ten.  Borramos  1738  e  poñemos  3476,  quedando  a  liña  do  xeito
seguinte:

define STEPPERS_LINE_STEPS 3476

>>Agora hai que cambiar a programación na placa do escornabot. 

Imos a ... HERRAMIENTAS > PLACA: “ArduinoUno” > Arduino nano
Conectamos o ordenador ao escornabot cun cable USB e 
I mos a ... HERRAMIENTAS > Puerto > USB O > SUBIR

A  programación  do  escornabot  quedaría  modificada  e  en  lugar  de
desprazarse  10 cm.  de  cada  vez,  desprazaríase   20 cm.  Se queremos
recuperar a programación anterior teriamos que volver a facer todo o
proceso. 

Podemos facer o mesmo cos outros parámetros unha vez que coñezamos
que liña de programación temos que modificar



 

 

 

 

 

Cervantes e Shakespeare, dous dos 

grandes autores que poñen data a esta 

celebración, están de aniversario. No 2016 

cúmprense 400 anos de seu pasamento e para 

recordar este acontecemento e a importancia dos 

libros e da lectura propoñemos as actividades 

seguintes: 

1. Coñecemos mellor Cervantes e a súa obra dedicándolle algunhas 

sesións de traballo na aula.  

Recursos: Aula virtual-Biblioteca-Dia do libro 2016  

(Entramos como convidados coa clave BAXOI). 

2. Lemos e comentamos o texto de Pedro Feijoo OS LIBROS SON 

PARA VALENTES e elaboramos a ficha  EU ATRÉVOME A 

ABRIR O LIBRO --- indicando o título e o autor e xustificando a 

elección con palabras ou ilustracións. 

Recursos: texto de Pedro Feijoo  e ficha de traballo  adxuntos.  

3. Montamos A EXPOSICIÓN DE VALENTES coas fichas 

elaboradas na clase (data de entrega: luns, 25 de abril) 

4. Creamos o LIBRO DE VALENTES  que pasará a formar parte da 

sección AS NOSAS CREACIÓNS da biblioteca.  

CPI CASTRO BAXOI . CURSO 2015-2016 
 

23 DE ABRIL- DIA DO LIBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OS LIBROS SON PARA VALENTES  - Pedro Feijo 

 

 

A verdade é que nunca gustei moi de todos eses discursos sobre a importancia do 

libro, das boas lecturas, e todo aquilo… Sempre pensei que falar da importancia da 

lectura era como ter que explicar a importancia de comer, de beber. De respirar. 

Porque de nada serve una lectura se non nos atrapa. De nada serve un libro que non 

nos namora. Que non nos marabilla, que non nos amosa outros mundos, que non nos 

emociona. De que serve una historia se non nos arrastra dentro da treboada, se non 

nos fai chorar ante unha vida que se apaga, se non nos fai rir ata desencaixarnos a 

mandíbula, se non nos arrebata, se non nos calma…? Esas son as boas lecturas, as 

que nos levan máis alá destas catro paredes. E eses son os bos libros, os que nos 

converten en mellores persoas, máis grandes, máis capaces, máis vivas. 

Todos sabemos que para cada un de nós hai un amor. Un que nos cambiará a vida, 

que lle dará sentido á nosa existencia, e nada máis debemos estar dispostos a ser 

valentes, a dar un paso adiante e a dicirlle a esa persoa “Ei, ti, gústasme! Podo 

darche un bico?”. Do mesmo xeito, eu tamén sei que para cada un de nós hai un libro. 

Un que nos explicará como é que funciona isto de vivir, como se sae adiante, como 

se avanza. Ou polo menos como poñerlle o rabo ás cereixas… 

Para todos hai un libro. Ou dez. Ou mil. Outra cousa é que esteamos dispostos a 

abrilos. Que me dicides, valentes, atrevédesvos? 



 

 

EU ATRÉVOME A 

ABRIR O LIBRO.... 

 

TITULO: _____________________________________________ 

AUTOR: _____________________________________________ 

  Neste espazo en branco explico con palabras ou ilustracións porque me atrevo a abrir o libro escollido.   



DIA DO LIBRO 2016DIA DO LIBRO 2016DIA DO LIBRO 2016DIA DO LIBRO 2016



DIA DAS LETRASDIA DAS LETRASDIA DAS LETRASDIA DAS LETRAS

 GALEGAS  2016 GALEGAS  2016 GALEGAS  2016 GALEGAS  2016



Non  hai  nada  coma  un  libro. 
un  libro  é  un  vínculo  entre  o 
pasado e o futuro. É unha ponte 
entre xeracións e entre culturas. 
É  unha  forza  para  crear  e 
compartir  a  sabiduría  e  o 
coñecemento.

UNESCO 2016



DAS CAVERNAS ÁS ESTRELASDAS CAVERNAS ÁS ESTRELASDAS CAVERNAS ÁS ESTRELASDAS CAVERNAS ÁS ESTRELAS

O SÉCULO XIX: O MUNDO EN REVOLUCIÓNO SÉCULO XIX: O MUNDO EN REVOLUCIÓNO SÉCULO XIX: O MUNDO EN REVOLUCIÓNO SÉCULO XIX: O MUNDO EN REVOLUCIÓN

UN CIENTÍFICO DO SÉCULO XIX ESTUDIADO EUN CIENTÍFICO DO SÉCULO XIX ESTUDIADO EUN CIENTÍFICO DO SÉCULO XIX ESTUDIADO EUN CIENTÍFICO DO SÉCULO XIX ESTUDIADO E    
INTERPRETADO POLOS ALUMNOS DE 1º DE EPINTERPRETADO POLOS ALUMNOS DE 1º DE EPINTERPRETADO POLOS ALUMNOS DE 1º DE EPINTERPRETADO POLOS ALUMNOS DE 1º DE EP

CPI CASTRO BAXOICPI CASTRO BAXOICPI CASTRO BAXOICPI CASTRO BAXOI

CURSO 2015-2016CURSO 2015-2016CURSO 2015-2016CURSO 2015-2016



A OBRA DE TEATRO PARA O NADALA OBRA DE TEATRO PARA O NADALA OBRA DE TEATRO PARA O NADALA OBRA DE TEATRO PARA O NADAL

Darwin e a evolución das especiesDarwin e a evolución das especiesDarwin e a evolución das especiesDarwin e a evolución das especies

____________: Bo día a todos e a todas. Pensaredes… que fan aquí todos 
estes señores vestidos de negro? Non é que Papá Noel estea de luto: 
imos vestidos de Charles Darwin!

Queremos contarvos un pouco a súa historia.

 _____________: Fai moitos, moitos anos...en 1809, naceu un neno moi 
intelixente chamado Charles Darwin.

____________: Na escola, non era o alumno máis brillante.  Pero tiña 
algo  que  o  facía  especial...  Sabedes  que?  Tiña  moitos  desexos  por 
aprender.

____________:  Que  sorte  terían  os  profes  se  a  todos  nos  pasase  o 
mesmo!!!

____________: Si, era un neno moi curioso. Tanto que creou un pequeno 
laboratorio na súa casa!! E saía ao campo a recoller minerais, cunchas, 
insectos...

____________: El non o sabía, pero xa era un pequeno científico!

(...)

____________: Ao cumprir  22 anos,  invitárono a facer unha viaxe en 
barco por  todo  América  do  Sur  e  as  illas  do  océano Pacífico.  (Por  se 
alguén se perde, trouxen un mapa!).

____________: En cada unha das paradas que facía o barco, ía anotando 
nun caderno todos os animais e plantas que descubría. Foi un libro moi 
importante naquela época!



____________:  Claro!!  Porque  Darwin  deuse  conta  dunha  cousa  moi 
curiosa… Había moitos animais en diferente illas que se parecían moito. E 
pensou: terán un tataravó común? E tiña razón!

(…)

______________: Nas Illas Galápagos, observou uns paxaros chamados 
pinzóns que se parecían moito…pero que se diferenciaban no seu pico.

______________: Claro!!  Coma nós…que tamén nos diferenciamos no 
pico…un fala máis que o outro!!

______________: Non!!! Darwin referíase ao pico do paxaro, non ao teu! 
O paxaro que comía insectos tiña o pico máis  afiado,  e o paxaro que 
comía sementes, tiña o pico máis redondeado.

_____________: Ah! A alimentación fíxoos diferentes aínda que tiñan un 
antepasado común. Pois terei que merendar máis froita…

_____________: Terás!

(…)

_____________: Todo o que foi descubrindo sobre os animais, tamén lle 
serviu para explicar a evolución dos homes.

_____________: Seguro que xa sabedes que vimos do mono! Si, a min 
tamén me sorprendeu…

_____________: Claro,  aínda que sexamos diferentes uns dos outros. 
Porque  medramos  en  lugares  distintos…  seguimos  tendo  un  tataravó 
común.

____________: Xa vou entendendo a Darwin…

(…)

______________: Pero Darwin tamén investigou sobre plantas. Escribiu 
un libro sobre orquídeas.

______________: Que é iso?

______________: Unha flor moi fermosa. E moi intelixente.

______________: Como vai ser intelixente unha flor!!!

______________:  Explícocho:  As  plantas  necesitan  dos  insectos  para 
reproducirse. Entón, a través do olor e da cor, conseguen que os insectos 
se pousen sobre elas. 

______________: Ah! É verdade…que a orquídea tamén ten forma de 
insecto…



(…)

______________: Pois xa vedes cantas cousas aprendemos de Darwin… 
Hai que lembrar que o máis importante foi todo o que descubriu sobre os 
animais! Que tamén nos ensinou a clasificalos por nomes científicos.

______________:  Por  iso,  os  nosos  compañeiros  de  1º  A,  van  a 
divertirnos agora con diferentes adiviñas de animais. 

Grazas!!



A OBRA DE TEATRO PARA O NADALA OBRA DE TEATRO PARA O NADALA OBRA DE TEATRO PARA O NADALA OBRA DE TEATRO PARA O NADAL

AS ADIVIÑAS DE ANIMAISAS ADIVIÑAS DE ANIMAISAS ADIVIÑAS DE ANIMAISAS ADIVIÑAS DE ANIMAIS

-Agora verde, agora marrón,

Son cama, pero non te deites

Porque tamén son león.

DIN DON, DIN DON

ADIVIÑA QUEN SON?

O CAMALEÓN

-Vivo na selva africana.

Sempre ando enredando e meténdome en lerias.

Cando teño medo póñome de pé,

Dou golpes no peito e digo:

Uh, uh, uh!

DIN DON, DIN DON

ADIVIÑA QUEN SON?

O GORILA



-Se o escribes como é,

Da selva son o rei. 

Se o escribes ao revés

Son o teu Papá Noel.

DIN DON, DIN DON

ADIVIÑA QUEN SON?

O LEÓN

-Son unha ave, pero non podo voar.

Teño aletas que me serven para nadar.

Agora que son pequecho 

Teño cara de pallaso,

Pero de grande hei levar

Un traxe moi elegante.

DIN DON, DIN DON

ADIVIÑA QUEN SON?

O PINGÜÍN

-Ao nacer son coma un cacahuete,

Por iso vou nunha bolsa

Que ten miña nai na barriga.

DIN DON, DIN DON

ADIVIÑA QUEN SON?

O CANGURO



-Nin é cabalo nin é burro,

Nin é mellor nin é peor,

Nin é branca nin é negra,

Nin tampouco é doutra cor.

DIN DON, DIN DON

ADIVIÑA QUEN SON?

A CEBRA

-Levo a casiña enriba,

A miña cabeza é de serpe e,

Aínda que moi amodo vou,

Máis lento vai o caracol.

DIN DON, DIN DON

ADIVIÑA QUEN SON?

A TARTARUGA

-No alto vive

No alto está,

Tecendo e tecendo

Sen fío nin la.

   DIN DON, DIN DON

ADIVIÑA QUEN SON?

A ARAÑA



-Vivo na sabana africana

Teño as orellas de punta e cornos peludos.

A miña cola parece unha brocha:

E xenial para escorrentar as moscas.

DIN DON, DIN DON

ADIVIÑA QUEN SON?

A XIRAFA



DAS CAVERNAS ÁS ESTRELAS
O SÉCULO XIX: O MUNDO EN REVOLUCIÓN

UNHA PEZA DE TEATRO DOS ALUMNOS DE 2º DE EP COS 
MARABILLOSOS INVENTOS DO SÉCULO XIX

CPI CASTRO BAXOI
CURSO 2015-2016



A OBRA DE TEATRO PARA O NADAL
OS INVENTOS DO SÉCULO XIX

-PRIMEIRO ACTO-
YARA: Bos días a todos. Un ano mais, o alumnado de segundo de Educación 
Primaria quere colaborar co proxecto da biblioteca do noso centro.

XOEL : Este curso estamos a traballar o século 19 e os nenos e nenas de 
segundo queremos mostrarvos algúns dos inventos máis importantes desta 
época.

YARA: Sabías que Edison discurriu máis de mil inventos? 

XOEL: A modo! Non sería para tanto! Que tal se lle preguntamos aos nosos 
compañeiros?

GAEL:Ola! Son Thomas Alva Edison, é certo que patentei mais de mil inventos, 
aquí veño cuns cantos colaboradores. 

MARTA: Un dos máis importantes foi a lámpada de filamento incandescente. O 
que ven sendo unha bombilla!

ADRIÁN: Tamén inventou o fonógrafo, que permitía grabar e reproducir calquer 
tipo de son. Gracias a Edison podíase escoitar música.

BRUNO: Pero hoxe xa temos os Cds, ou podemos descargar música de 
internet.Tamén temos ao profe Guti que nos pode cantar.

***************************************************************

YARA: Ademáis dos inventos Edison fixo o primeiro laboratorio de 
investigacións industriais. 

XOEL: E por si fora pouco deixounos unhas cantas frases curiosas. Escoitádeas.

KIARA:  Non fracasei, atopei 10 mil solucións que non funcionan.

ABEL L.: O inxenio é o 1 por cento de inspiración e un 99 por cento de súor. 

ROCÍO:  Se algo non sale coma ti queres, non quere dicir que sexa un fracaso.

SARA: Aquelas persoas que aseguran que algo é imposible, non deberían 
interrumpir aos que o estamos intentando. 

MARIO: Tomade nota! Aínda que pareza imposible,sempre hai que esforzarse.

***************************************************************



YARA: Sabedes quen inventou a anestesia?

XOEL: Eu si. Foi un dentista de Estados Unidos, chamábase William Morton. 

CARLOS: Ai! Como me doe esta moa!

XOEL V.: Hai que operar. Voute durmir cun tixolazo.

ABEL P.: Non! Non fai falta! Agora xa temos a anestesia, para evitar a dor. 

***************************************************************

YARA: Como aprenderías a ler e a escribir se non puideras ver?

XOEL: Podémosllo preguntar a Louis Braille.

RAÚL: Ola eu son Braille. Fai anos tiven un accidente e quedei cego. Por iso 
tiven que inventar un sistema de lectura e escritura. É un sistema táctil

ROSI: Táctil? Coma o do mobil?

RAÚL: Non oh! Que o mobil aínda non se inventou!

LUCÍA: É un sistema de lectura táctil baseado en puntos en relevo sobre un 
cartón.

MARTINA: Cada símbolo son 6 puntos que se combinan para formar letras, 
números, signos de puntuación...

***************************************************************

YARA: Se tocades as caixas dos medicamentos ou os botóns dos ascensores, 
descubriredes este sistema lectura.

XOEL: Precisamente de ascensores imos a falar agora.

ROI: Chámome Otis. En mil oitocentos cincuenta e dous, inventei un ascensor 
moito mais seguro que os que había. 

VICKY: Mirade si era seguro, que fixo unha demostración. Subiu ata un cuarto 
piso e pediu que lle cortasen a corda de suspensión.

MALENI: E non se esnafrou contra o chan! Parece que si que era bo o 
mecanismo de seguridade.

***************************************************************
YARA: Non marchedes todavía. 

XOEL: Agora veñen os nosos compañeiros de segundo B. Estade atentos!



-SEGUNDO ACTO-

YARA: Parece que non había mulleres inventoras?

XOEL: SI que había pero as leis non lles deixaban patentar os seus inventos. 
Elas inventaban e os seus maridos patentaban.

YARA: Menudo morro! Menos mal que unhas cantas sí que o conseguiron.

HUGO: Preséntovos a Marta Coston. Inventora das bengalas marítimas.

LARA: Inventei un método para que os barcos puideran pedir axuda no mar. 

Aínda hoxe en día se seguen utilizando.

ADRIÁN B: Esta é a miña muller Josephine. Cando había festas na miña casa, 
quería que fregase toda a louza. Asi que lle pedín que buscara unha solución.

INDARA: Inventei o lavalouzas e déronme un premio na exposición universal 
de Chicago en mil oitocentos noventa e tres.

***************************************************************
YARA:Aínda houbo outras dúas mulleres que discorreron ideas ben 
interesantes.

XOEL:Seguro que nos van sorprender.

CRISTIAN C: Ao principio as bolsas de papel non tiñan o fondo cadrado, eran 
semellantes aos sobres. Pero Margaret tivo unha idea.

JULIA: Inventei unha nova peza para as máquinas de facer bolsas de papel. 
Gracias a min as bolsas teñen o cu cadrado. 

MARCOS: Aquí vos presento a Mary Kies, a primeira muller americana en 
conseguir unha patente.

SOFÍA: Inventei unha forma para mesturar a palla coa seda e facer así 
sombreiros moito mais resistentes.

***************************************************************

YARA: Teño un pouco de sede. Podes darme un grolo de Coca Cola?

XOEL: O mellor para quitar a sede é a auga! Pero podes escoitar aos compis 
que che van contar a historia deste refresco que se inventou hai máis de 100 
anos. 



NUNO: O farmacéutico,Jonh Pemberton, quería facer un xarope pe para os 
problemas de dixestión,que ademais aportase enerxía. Foi así como acabou 
inventando a fórmula secreta máis famosa do mundo!!!

ADRIÁN E. :A farmacia Jacobs foi a primeira en vender a Coca Cola. Custaba 5 
céntimos cada vaso.

MIGUEL: Despois empezaron a  embotellala,pero como cada fábrica utilizaba 
botellas diferentes,celebraron un concurso para decidirse por un único modelo.

CHRISTIAN G :Alexander Samuelson ganou o concurso coa botella 

CONTUR,que segue sendo igual á que temos hoxe.

ALBA: Durante a segunda guerra mundial, os soldados bebían Coca Cola.Para 
facilitar o transporte desta bebida,creouse a lata de Coca Cola que era máis 
resistente e fácil de transportar.

***************************************************************

YARA: O 94%  da poboación  do noso planeta coñece o nome da Coca Cola.
XOEL:Pero houbo outros inventos no século 19 que cambiaron as nosas vidas. 
Por exemplo a Aspirina.

ROI: Ai! Ai! Moito me doe a cabeza!

ASIER: Non me estraña,home! Temos unhas profes que nos teñen todo o día 
traballando: veña a facer proxectos,veña a facer fichas,veña a ler…a min tamén 
me doe.

RAÚL:Non vos preocupedes,rapaces, no século 19 un farmacéutico obtivo o 
ácido acetilsalicílico

ASIER E ROI: O queeee?

RAÚL:Tamén se lle chama Aspirina e pode acabar coa vosa dor de cabeza…pero 
non co traballo.

***************************************************************

YARA:Xa case estamos rematando, pero hai un invento que coñecemos todos. 
Está en case todas as casas.

XOEL: A ver si os nosos compañeiros nos dan máis pistas

BRUNO:O inventor foi un home chamado Allbutt. Poñémolo cando temos 
febre .Xa sabedes o que é?



UXÍA:É o termómetro clínico,utilizado para medir a temperatura corporal tan 
só en 5 minutos.

SARA: Ata ese momento,os termómetros para medir a febre eran moi grandes 
e necesitaban moito tempo,case unha hora! Agora xa temos termómetros 
dixitais,aínda máis rápidos e modernos.

YARA: Poderiamos seguir falando dos inventos  durante todo o día,pero xa non 
temos máis tempo.
XOEL:Esperamos que vos gustase. 

Ata pronto e Felices Festas!
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LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN - CURSO 2016-2017 

Dende o curso 2006-2007, hai dez anos xa, o CPI CASTRO BAXOI mantén en funcionamento 
unha biblioteca activa, e moi apreciada pola comunidade escolar,  dende a que se propoñen 
actividades diversas co fin de fomentar a lectura  lúdica e informativa; a creación literaria e 
científica; a utilización de fontes diversas e de soportes variados, especialmente os 
relacionados coas novas tecnoloxías e os espazos virtuais; a participación activa nas 
actividades propostas e o traballo colaborativo e interdisciplinar. No vindeiro curso 2016-2017 
as liñas prioritarias de actuación seguirán tendo no seu horizonte estas finalidades, que 
contarán, sen dúbida,  coa mesma implicación e apoio que a Dirección do Centro, o 
profesorado, o alumnado, o persoal non docente e as familias mantiveron ata agora. Tamén 
seguiremos coordinando o noso proxecto cos dos demais grupos de traballo (EDLG, 
Actividades Extraescolares, TICS, Club de Lectura, Departamentos didácticos...) para que o 
Proxecto Lector e o Plan Tics se desenvolvan de xeito completo e eficaz e, consecuentemente,  
os nosos alumnos acaden as competencias básicas e constrúan o seu coñecemento con 
autonomía e espírito crítico. Realizaremos, pois, tarefas de xestión dos fondos e dos espazos, 
dedicando especial atención aos recursos virtuais que poidan ser de utilidade para a nosa 
comunidade escolar, así como tarefas de dinamización que fomenten o gusto pola lectura e a 
escritura literarias e científicas, a creatividade, a autonomía persoal e o traballo en grupo, tal 
como viñamos facendo nos cursos precedentes. 

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 nas 
bibliotecas de aula de Infantil e Primaria. Tamén 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. 

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 (oito postos de traballo) está 
bastante solicitado. Elaboraremos calendarios e habilitaremos espazos alternativos para a 
realización de actividades puntuais (contacontos, lecturas dramatizadas, exposicións, charlas, 
etc.) 
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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 Grupos 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 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 equipas 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 seis anos e que titulamos DAS CAVERNAS ÁS ESTRELAS. No vindeiro 
curso situarémonos no século XX co tema CHEGAMOS ÁS ESTRELAS! 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 
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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. 

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, audiovisual 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 
coas Equipas 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. 

Tamén participaremos no PROXECTO ESCORNABOTS, co fin de introducir a linguaxe de 
programación na biblioteca e no currículo e de facer dos mini-robos unha ferramenta atractiva e 
eficaz na biblioteca e nas aulas.  

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 
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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. Equipa 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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