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1. GRAO DE CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS
Neste curso 2017-2018 cumprimos once anos de participación no PLAMBE e trece

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

Sen  embargo,  non  podemos deixar  de  facer  unha  valoración  moi  positiva  das
nosas  actuacións  porque  conseguimos  ofrecer  recursos  variados  a  membros  da
comunidade  escolar  que  non  poderían  acceder  a  eles  doutro  xeito;  apoiamos  as
actividades curriculares ofrecendo espazos, tempos e documentación física e virtual  para
a investigación e a creación; participamos activamente no deseño e desenvolvemento das
actividades colectivas relacionadas coas celebracións, os actos culturais, os obradoiros,
as conferencias, etc.;  colaboramos cos Departamentos, Ciclos e grupos de traballo na
preparación  e/ou  desenvolvemento  das  actividades   extraescolares  que  teñen  lugar
dentro e fóra do Centro; e coordinamos o desenvolvemento do PROXECTO LECTOR, con
especial atención aos ITINERARIOS LECTORES,  á HORA DE LER e ás MOCHILAS
VIAXEIRAS,  así  como  á  campaña   de  fomento  da  lectura  e  escritura  creativa  e
documental  EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES centrada no presente curso en AMéRICA
Arredor  deste  tema  fixéronse  traballos  de  investigación  e  creáronse  documentos  e
espectáculos  co  seu  atrezzo  correspondente  para  o  ANTROIDO TEMÁTICO,  no  que
poboadores de diferentes paises do continente americano, amosaron a súas costumes,
tradicións e vestimentas

O CLUB DE LECTURA  centrouse, nas lecturas compartidas, na creación literaria e
a poesía.

      Este curso ao implantarse unha aula específica,  iniciamos o camiño para unha
BIBLIOTECA INCLUSIVA que responda as necesidades de atención á diversidade que
son sinal de identidade do noso centro. 

Tamén seguimos a traballar no mundo da robótica e da  linguaxe de programación
co  desenvolvemento  do  proxecto  ESCORNABOTS,  que  permitiu  o  acceso  a  estes
recursos   á  totalidade  dos  alumnos  de  Infantil  e   Primaria  e  a  unha  boa  parte  do
profesorado  destas  etapas.  Ademais  participamos  no  programa   BIBLIOTECAS
ESCOLARES SOLIDARIAS, o que nos permitiu darlle una maior visibilidade ao traballo de
voluntariado na biblioteca que, ano tras ano veñen desenvolvendo os alumnos de 6º de
EP ) implicar os alumnos  de 2º de ESO no fomento da lectura dos máis pequenos.
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 E seguimos a formarnos a través dos ENCONTROS PLAMBE 2017-2018  , as
XORNADAS  DOS  CLUBS  DE  LECTURA  2017-18,  as  xornadas  da  BIBLIOTECA
INCLUSIVA, así como ao curso en PLATEGA  relacionado co proxecto ESCORNABOTS
NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, que se desenvolveu nos primeiros meses do curso.  

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

 Catalogar co programa Meiga unha parte dos documentos adquiridos durante o
curso, tanto por parte da biblioteca coma dos departamentos e ciclos, e continuar
coa a catalogación do material  que xa tiñamos ou fomos adquirindo.

  Emitir os carnés de biblioteca para tódolos alumnos e profesores e crear carnés de
grupo  para  facilitar  a  mobilidade  do  material  cara  as  bibliotecas  de  aula,  as
mochilas viaxeiras, as exposicións temáticas, o apoio ás diversas actividades de
aula ou de centro e ás peticións de préstamo externas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con respecto á xestión NON LOGRAMOS... 

 Catalogar todo o material  adquirido no  presente curso nin o que quedaba por
catalogar de anos anteriores

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

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

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

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

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

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

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

 Elaborar documentos en soportes diversos para a promoción da lectura, anuncio
de actividades, ambientación, etc. e facelos chegar a alumnos, profesores, pais e
titores e institucións.
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 Colaborar coas diversas equipas de traballo do Centro (Actividades Extraescolares,
Dinamización  Lingüística,  Club  de Lectura,  Tics,   Dirección..)  na  preparación  e
realización de actividades relacionadas con temas diversos dentro e fóra das aulas

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

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

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

 Manter activo o CLUB DE LECTURA 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 

 Iniciar un novo  plan de traballo  arredor da CONTINENTES, que denominamos
EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES  introducilo  nas  actividades  curriculares  das
diferentes etapas e coordinar a celebración do desfile co que durante o ANTROIDO
recreamos este ano, AMÉRICA

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

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

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

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

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

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

científica foi elaborado no curso 2010-2011, hai xa sete anos, e segue vixente hoxe. Con
el  pretendiamos mellorar  todas as competencias dos nosos alumnos prestando unha
especial atención á competencia lingüística en todas as súas vertentes. O uso dos fondos
da  biblioteca  e  das  TICs  como  fonte  de  información  e  ferramentas  creativas  era
prioritario, así como as actividades de lecto-escritura literaria e científica que implicasen
autonomía  persoal,  desenvolvemento  do  sentido  crítico  e  construción  do  propio
coñecemento. Propoñiamos tamén un cambio metodolóxico que implicase a participación
activa  dos discentes  en todas as  tarefas,  especialmente  na busca de información,  a
selección dos contidos e a elaboración de documentación propia en soportes diversos
que puidese poñerse ao servizo da comunidade escolar para reutilizala noutros ámbitos,
actividades ou proxectos de traballo. 

No presente curso non deixamos de ter presentes estas liñas de actuación, polo
que a biblioteca seguiu estando ao servizo de alumnos, profesores, ciclos, departamentos
e  grupos  de  traballo  para  apoiar  todas  estas  tarefas,  ocupándose  especialmente  de
facilitar  documentación  e  material  en  soporte  físico  e  virtual  para  a  realización  das
distintas actividades, de poñer en marcha e facer o seguimento da HORA DE LER en
Secundaria  e das MOCHILAS VIAXEIRAS en Infantil,  1º,  2º  e  5º  de de Primaria,  de
coordinar os ITINERARIOS LECTORES de Secundaria, de propoñer actividades puntuais
arredor  da  lectura  e  da  escritura  para  todos  os  alumnos,  con  especial  atención  ao
proxecto EXPEDICIÓN AOS CONTINENTINENTES centrado este curso en AMÉRICA,
continente no que se recreou o 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,) e a súa coordinación, na
que colaboramos activamente e con entusiasmo.  A HORA DE LER da ESO foi obxecto
dun  novo  cambio,  volvendo  a  establecer  20  minutos  diarios,  alternando  la  sesión
semanalmente.  En  Primaria  e  Infantil,  ao  dispoñer  dun  tempo  específico  para  esta
actividade, o aproveitamento foi mellor. 

As  actividades  e  proxectos  de  traballo  relacionadas  co  Proxecto  Lector  foron
variadas  e  abundantes  e  contaron  en  todo  momento  co  apoio  e  a  colaboración  da
biblioteca  e  de  todas  as  equipas  de  traballo,  como  vén  sendo  habitual  no  Centro.
Algunhas son colectivas e implican a todas as etapas educativas; outras realízanse por
materias, ciclos ou niveis, pero sempre como una parte moi importante de todo o proceso
de ensino-aprendizaxe e ben integradas nel:
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>>>  As   actividades  da  Equipa  de  Dinamización  da  Lingua  Galega e  do
Departamento de Lingua Galega, que implican, xunto co uso da lingua galega, busca de
información, creación, expresión, comprensión,  traballo en grupo... e que se artellan coas
propostas  do todas as  equipas de traballo  (Biblioteca e  Club de Lectura,  Actividades
Extraescolares, Tics, Departamentos, Ciclos e Niveis):

• A poesía  galega:  selección  de  poemas,  especialmente  de  Rosalía  de  Castro,
traballo arredor deles e exposición nos corredores. Lecturas de Rosalía de Castro
realizadas por alumnado de 1º ESO nas aulas de primaria 

• Voluntariado de lectura: acompañamento lector dos máis pequenos, nas aulas e
na biblioteca,  por parte de alumnos  de 6º de EP e de 2º de ESO.
As  letras  galegas  e  os  Maios:  traballos   sobre  Mª  Victoria  Moreno,  lecturas,
recitados, creación de documentos, exposicións, etc.

• Códigos  QR:  Uso  das  tablets,  para  códigos  QR,  ca  finalidade  de  escoitar  as
lecturas dos alumnos

• Galego do mes: Nas aulas de primaria, recoñecemento dos alumnos que durante
cada mes, amosaron mais esforzo no emprego galego.

• PoeMiños: Colaboramos coa Asociación de Comerciantes de Miño na celebración
dodia  das  Letras  Galegas.  Os  días  previos,  nos  comercios,  repartíanse  as
creacións dos alumnos baixo o tema Poemiños polas letras.  Estes poemas foron
tamén expostos no centro. 
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• Carteis contra a violencia de xénero: creación de carteis na defensa da muller e
contra os actos violentos que coartan a súa liberdade

• Radio    Miñoca, un programa radiofónico que se foi enchendo de
entrevistas, música, lecturas, contos, recitados, conversas, etc.,no
que traballaron especialmente  alumnos de ESO,  das clases de
apoio e PMAR,  e no que participou, dun xeito ou doutro, toda a
comunidade escolar Este ano pasaron polos micrófonos.  Sechu
López, deportista de élite, Ana Picos, conselleira de educación e cultura de Miño,
antigos profesores do centro xa xubilados, como Begoña Martín, impulsora de radio
Miñoca e  Jose Luis Graña, con motivo da publicación do seu libro “Itinerario do
botellón”,  Mar Dumont,  miembro da Asociación de Enfermidades raras e Xesús
Suarez,  músico, con discapacidad visual, compositor do himno do Depor.

>>>  O Concurso de Panxoliñas do departamento de Música, con letras orixinais
creadas polos alumnos da ESO e adaptadas a diferentes partituras, que se desenvolveu
no Auditorio do Concello de Miño, así como o espectáculo de graduación, con cancións
e  representacións  teatrais,  que  preparan  os  alumnos  de  4º  de  ESO  para  a  súa
despedida.

>>> O festival de Nadal, no que os alumnos da ESO   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,  EXPEDICIÓN  AOS
CONTINENTES: AMÉRICA como  Coñecendo México, posta en escena polos alumnos
de 2º de EP.

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

 
>>>  O  Palco  Aberto  de  Educación  Primaria,  con  recitados,  contacontos,
monólogos,  actuacións  musicais,  etc.  preparados  polo  alumnado  e  posto  en
escena durante os recreos do mes de maio para celebrar as Letras Galegas. 
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>>> A revista DTODO, que no presente curso, centrouse na descrición do día a día
do centro, as celebracións, visitas, actividades, traballando técnicas periodísticas como a
noticia, a entrevista, a reportaxe. 

>>>  As charlas  sobre temas de interese, como a Educación Vial, un obradoiro
sobre as árbores do cole, hábitos de alimentación saudable, coeducación, prevención de
violencia de xénero, primeiros auxilios, obradoiro Enfouzarte e a da Garda Civil sobre uso
das redes sociais.  

>>> Os  encontros con  autores,  ilustradores,  contacontos,  profesionais,  etc.
En 1º e 2º de EP visita de Iago López , autor de “O cociñeiro Martiño”, por xentileza de
Editorial Xerais. E tamén o contacontos dramatizado de  “El secuestro de la bibliotecaria”,
por  xentileza  da  Ed.  Alfaguara.    Na  ESO,  tivemos  un  encontro  co  pintor  Correa
Corredoira que nos ofreceu a súa visión da arte e deixounos un retrato moi especial de
Rosalía de Castro. Tamén o alumnado de 2º e 3º tiveron un obradoiro de regueifas con
Alba Maria 

>>>  Os  proxectos de traballo anuais que implican a todo o parte dos alumnos e a
profesionais de perfís diferentes e teñen que ver con temas de interese como protección
do medio ambiente, a creatividade ou a educación emocional. 
Tamén foron proxectos anuais os obradoiros de Educación Emocional que se puxeron
en  marcha  en  Primaria,   en  colaboración  coa  Cruz  Vermella  no  que  os  alumnos
traballaron as emocións e os sentimentos con actividades variadas.
                    

>>>  Os obradoiros  musicais,  os  concertos  e  as  exposicións  temáticas,  que
achegan aos alumnos de Infantil e Primaria sons, instrumentos e músicos diversos para
que os coñezan e aprecien, e que neste curso foron  Ce Orquest  r  a Pantasma (home
orquestra), Ariel Ninas (Música para petos), 

>>> Os espectáculos musicais e teatrais aos que asisten dentro e fóra do Centro,
como os contacontos animados por  profesionais para os máis pequenos;  o  teatro en
francés Vis la vie e rose de La Boheme Théatre,  Anagnorise obra de Mª Victoria Moreno,
La Zapatera Prodigiosa de Arjé Teatro.             
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>>> As  saídas  culturais entre  as  que  se  atopan  as  visitas  pola  contorna
(concellos de Miño, Vilarmaior, Pontedeume, Betanzos...) e a outros lugares de interese,
como as cidades de Santiago de Compostela, recorreron o tramo do Camiño Inglés que
pasa polo noso concello, Padrón, onde visitaron a Casa Museo de Rosalía de Castro.
Tamén á cidade da Coruña para  visitar os seus museos (Domus, Casa das Ciencias,
MUNCYT),  visitar  a Fundación Mª José Jove ou as instalacións do xornal  La Voz de
Galicia. Realizaron unha visita ao museo da Sociedade Galega de Historia Natural e a
Estación Biolóxica Mariña de Ferrol, outra a granxa de Belelle.

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: A
EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES: AMÉRICA,  e titulouse  Os Indios de América, xa
que este tema foi  o escollido na etapa para o Antroido temático, onde mestres e alumnos
luciron os traxes espaciais  preparados por eles mesmos despois de traballar  o tema,
facendo así significativa a aprendizaxe sobre este continentes.  Os outros proxectos foron:
Os sentidos e As Plantas. 

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  animais (ficha
técnica),  A semente das cebolas (informe científico que acadou o 2º premio Luis Freire
dos Museos científicos da Coruña), Descubrindo México, As árbores do colexio, Contos
etiolóxicos, a selva amazónica, personaxes da Idade Moderna, pobos indíxenas do Brasil,
o quentamento global...

Educación Secundaria:  Os proxectos relacionados coas materias, temas transversais,
celebracións, e o tema da biblioteca  Expedición aos continentes: América,  tamén foron
abundantes e variados. Velaí algúns exemplos: proxecto Castro Baxoi New Art Book co
motivo da exposición Mil anos de Mulleres Artistas (en inglés), proxecto Historias de Miño,
en colaboración co Concello, onde os alumnos de 4º recolleron lendas, historias, relatos
da historia local, proxecto sobre os recursos hídricos en Miño e  o azucre, unha doce
trampa para a saúde, e a elaboración dos nosos propios comics.
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>>>  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... Ademais este curso inventamos poesía e historias xogando cos escarnabot.

En  Educación Primaria, continuamos coa  mochila viaxeira co seu caderno para falar
das historias preferidas e facer ilustracións e o caderno viaxeiro, para escribir contos,
refráns,  adiviñas,  cantigas,  receitas,  acontecementos,  etc.  fixeron o camiño do cole á
casa, e viceversa;  léronse en común Sapo e Sepo un año entero  e O calcetín amarelo
(1º)  e  El  secuestro de la bibliotecaria e O cociñeiro Martiño (2º),  A filla  do ladrón de
bicicletas (5º), e Malos tempos para as pantasmas  (6ª), fixéronse “contos encadeados”,
escribíronse  cartas  e  contos,  seleccionáronse  e  ilustráronse  refráns;  creáronse  e
puxéronse en escena obras  teatrais  relacionadas co  tema da biblioteca: Descubrindo
México. Escribíronse palabras, frases, lemas e textos relacionados coas celebracións e
fixéronse  fichas  técnicas,  murais,  cadernos,  libros,  poemas,  etc.  No  resto  dos  ciclos
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léronse os libros dos itinerarios lectores e fixéronse traballos de creación arredor deles e
doutras  lecturas  e  temas,  moitos  deles  relacionados  coas  celebracións  anuais  e
colectivas,  como en anos anteriores. 

En Educación Secundaria Obrigatoria, nas materias lingüísticas, o traballo arredor da
lectura e a escritura creativa é sistemático e as propostas para a creación de textos son
numerosas  e  variadas,  recolléndose  moitas  delas  en  documentos  colectivos  que  se
comparten e quedan como fondo documental da nosa biblioteca. En  Lingua Española,
realizan moitos  traballos diarios para  desenvolver a competencia lingüística que inclúen
lecturas,  memorización  e  recitado  de  textos,  comentarios  literarios  e  creación  de
documentos de estilos e características diferentes.  En Lingua Galega dedicaron moitas
sesións de traballo á escritura creativa de poemas, adiviñas, xogos con palabras, etc. e
crearon libros de receitas, comics, xornais que pasarán a formar parte da sección AS
NOSAS CREACIÓNS da biblioteca; participaron nas celebracións anuais coa elaboración
de slogans e carteis;  ilustraron poemas; crearon cuñas publicitarias e outros documentos
para Radio Miñoca; fixeron presentacións orais sobre temas diversos, etc.  Participaron no
concurso de microrrelato do proxecto de prevención da violencia de xénero,  Suprime o
control, resultando unha das nosas alumnas a gañadora. A súa creación converteuse no
guión dunha curta. Na súa gravación participaron alumnado e profesorado do centro e
proximamente será a súa estrea. 

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

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

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

equipa de biblioteca que consta nos horarios xerais do centro no inicio de curso, foi de 18
sesións de traballo, xa que as  sesións de garda de biblioteca dos recreos, as labores
que se  realizan  están relacionadas  exclusivamente  coa  atención  aos  usuarios.  Neste
curso  a  situación  complicouse  aínda  máis.  Na  organización  de  inicio  de  curso,
contábamos con 7 sesións de profesorado de Primaria e 6 de profesorado de Secundaria,
ademais  das  5  sesións  da  coordinadora.  A partir  do  segundo  trimestre,  houbo  que
reorganizar horarios, por mor dun permiso de lactancia en Primaria, perdendo unha hora.
Na ESO, seguindo directrices de inspección, houbo que aumentar a 20 sesións lectivas os
horarios do profesorado, perdendo todas as sesións de Biblioteca, polo que a partir dese
momento só contamos coas sesións da coordinadora e 6 de profesorado de Primaria. Hai
que contar tamén con imprevistos, como sucede neste momento onde a coordinadora ten
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un permiso por  asuntos  persoais,  e  esta  memoria  e o  remate  do curso,  ten  que ser
asumido  por  un  membro  do  equipo  directivo  e  unha  profesora  involucrada,
voluntariamente, coa biblioteca. Iso quere dicir que  o tempo  para realizar as tarefas de
xestión e dinamización, é  claramente insuficientes, polo que queremos manifestar que
aínda contando coa boa vontade de toda a comunidade escolar, este proxecto cada vez
presenta unha esixencia maior  e  resulta  máis complicado sacalo adiante  por  falta  de
medios persoais.

Aínda  así,  consideramos,  como  parte  integrante  da  equipa  de  biblioteca:  O
profesorado de  linguas  e  a  coordinadora  da  Equipa de  Dinamización  Lingüística  que
colaboran  nas  actividades  de  lectura  e  escritura  creativa  e  no  programa  de
VOLUNTARIADO  NA  BE;  os  alumnos  de  EP  e  ESO  que  participan  nas  diversas
modalidades de voluntariado;  o profesorado de PT e AL o profesorado que asumiu a
coordinación do proxecto ESCORNABOTS  que se desenvolveu no presente curso; o
profesorado de Ciencias Socias / Xeografía e Historia que presta especial atención ao
proxecto EXPEDICIÓN AOS CONTIENTES, 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,  sempre atento  ás  nosas necesidades,  especialmente  o
bedel Juan Fachal, que transporta material, proporciona ideas, clava, serra, pinta e non
dubidou en converterse en calquera personaxe para acompañarnos nas representacións
do Entroido e darlle vida ao noso proxecto. 
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       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 8374 documentos catalogados e neste
chegamos aos 8.865 é dicir,  491 máis que o curso anterior, pero non son todos os que
mercamos  ao  longo  do  curso  nin  todos  os  que  tiñamos  sen  catalogar  de  cursos
precedentes, especialmente o material audiovisual e o das bibliotecas de aula. Seguimos
insistindo na necesidade  de facer expurgo nestas bibliotecas e de conservar só os fondos
axeitados para cada nivel  e algúns titores dedicaron tempo a esta tarefa,  polo que o
vindeiro curso trataremos de incorporalos á base de datos. Ademais seguimos a corrixir
os abundantes erros de catalogación que fomos atopando: entrada por nome de autor e
non por apelido, entrada  do título por artigo e non por substantivo, falta de datos, non
correspondencia do número de rexistro co documento, etc., dedicando algo do  pouco
tempo dispoñible a esta tarefa para que os usuarios teñan menos dificultades para atopar
por si mesmos o que desexan.

3.1.2. Organización de espazos e tempos

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

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

Nos recreos, especialmente nos de Primaria, houbo moita actividade na biblioteca
porque moitos cativos utilizaron o recuncho de lectura relaxada  para ler e viñeron escoller
libros e películas en préstamo. O recuncho virtual  estivo tamén moi solicitado, tanto polos
alumnos de Primaria como os de Secundaria, xa que non todos teñen acceso a Internet
nos  seus  fogares  e  aproveitaron  os  recreos  para  realizar  diferentes  tarefas.   Algúns
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.

Neste curso contamos con dous recunchos de lectura fóra da Biblioteca, un que
remodelamos e outro novo destinado aos alumnado de Primaria. Para o vindeiro curso
mercamos un carro que permitirá levar contos e libros ao patio nos tempos de lecer do
alumnado de Infantil. 

3.1.3. Organización dos fondos

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

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

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

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

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

➢ 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

17



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

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

3.1.4. Préstamo 

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

3.1.5. Selección e adquisición de fondos  

Como en anos anteriores,  coordinamos a selección e adquisición de fondos en
soporte físico a partir  de consultas ao profesorado dos distintos niveis e materias, de
elaboración  de  listados  e  de  realización  de  xestións  coas  empresas  distribuidoras  e
editoriais.  Tamén recibimos os comerciais que viñeron ao Centro, estudamos as ofertas
que nos chegaron ao correo electrónico, pasamos a información aos posibles interesados
e fixemos os pedidos que se consideraron oportunos, tendo en conta que temos alumnos
dende  os  tres  anos  ata  os  dezaseis  -varios  con  necesidades  educativas  especiais  e
outros  con  medios  económicos  insuficientes-,  e  que  precisamos material  de  temática
variada,  tanto  de  ficción  como  de  consulta,  en  diferentes  soportes.  Adquirimos
principalmente contos, libros de lectura e consulta, bandas deseñadas e películas, algúns
deles  relacionados  co  proxecto  de  centro,  EXPEDICIÓN  AOS  CONTINENTES,  coas
celebracións anuais e con actividades específicas que se realizan dentro das aulas. 

En  canto  á  documentación  virtual,  analizamos  a  que  nos  chega  ao  correo
electrónico  a  través  do  PLAMBE  ou  outras  fontes  e  fixémola  chegar  aos  posibles
interesados para que puideran utilizala como consideraran oportuno. Tamén buscamos
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documentación  para as actividades que propuxo a biblioteca ou aquelas que partiron
doutros grupos, ciclos ou departamentos, e difundímolas a través dos espazos específicos
que creamos na Aula Virtual do centro, dentro da sección da biblioteca, para que non só
tivesen acceso ao contido os profesores senón tamén os alumnos.  Cremos que este
medio é máis operativo porque nos permite facer unha descrición e secuenciación dos
recursos, incluír material audiovisual, enlaces a sitios web, paquetes de actividades, etc.
dun xeito organizado e continuo. 

3.1.6. Adquisición de equipos informáticos e electrónicos

No presente curso seguimos a contar con dous postos de xestión e oito para os
usuarios.  Seguimos  a  facer  as  tarefas  de  control  e  mantemento  necesarias  e  imos
renovando aqueles accesorios que máis se deterioran, como os cascos, para que todos
os postos estean sempre ao servizo dos usuarios nas mellores condicións posibles. Os
dous lectores electrónicos que mercamos hai dous cursos xa non están operativos porque
non funcionan, polo que procedemos a dalos de baixa. Estamos mellorando este espazo,
mercando varios armarios para optimizar o uso dos recursos.

3.1.7. Conservación, control e dinamización dos fondos

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

En canto á labor de dar a coñecer os fondos á comunidade escolar, fixemos varias
EXPOSICIÓNS TEMÁTICAS dentro e fóra da biblioteca, como 1000 anos de mulleres
artistas, o continente americano, a exposición conmemorativa do día contra a violencia de
xénero e, para pechar o curso, unha exposición sobre instrumentos musicais feitos polos
propios  alumnos.  Preparamos  as  MOCHILAS  VIAXEIRAS  para  que  as  familias  dos
alumnos de Infantil e 1º ciclo e 5º  de Primaria compartiran algunhas lecturas cos seus
fillo;  mantivemos  expostas  as  novas  adquisicións  na  SECCIÓN  DE  NOVIDADES  e
enviamos  información vía e-mail  ao claustro sobre as novas adquisicións.

3.1.8. Comunicación das actividades á comunidade escolar

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

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

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

3.1.9. Formación de usuarios

Seguimos sen ter un programa sistemático de formación de usuarios porque nos
resulta  imposible  poñelo  en  marcha,  pero  non  esquecemos  que  é  fundamental  ter
informados  aos  usuarios  sobre  o  funcionamento  da  biblioteca.  Así  pois,   elaboramos
algúns documentos para os titores co fin de que transmitan a información aos alumnos,
como  o  deste  curso  sobre  o  préstamo  a  través  de  Meiga,  estamos  pendentes  dos
usuarios  que  acoden  á  biblioteca  para  ensinarlles  o  que  precisen,  e  deseñamos
actividades puntuais para algún grupo. No presente curso os  escornabots bibliotecarios
axudaron a algúns alumnos de EI a comprender como localizar e volver ao seu sitio os
libros de lectura que lles corresponden pola súa idade. Os alumnos de EP, pola súa parte,
puideron acceder ao BUSCALIBROS, un xogo de formación de usuarios  para aprender a
buscar libros na nosa biblioteca. 

20

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/course/view.php?id=207
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/pluginfile.php/36303/mod_resource/content/5/escornabots-na-biblioteca.pdf
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/course/view.php?id=203
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/course/view.php?id=203
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/course/view.php?id=204
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/course/view.php?id=150
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/course/view.php?id=150
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/taxonomy/term/106
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi/aulavirtual2/course/index.php?categoryid=18


3.1.10. Colaboradores

Como en cursos anteriores, contamos cun grupo de alumnos de 6º de EP que nos
axudaron nas tarefas de xestión durante os recreos desta etapa educativa.   Un grupo de
2º  e  3º  de  ESO  ofreceron  o  seu  tempo  para  ler  cos  máis  pequenos.  Continuamos
participando  no  proxecto  BIBLIOTECAS  ESCOLARES  SOLIDARIAS   xestionando  e
coordinando as accións, xunto coa coordinadora do EDLG e mestra de inglés, que   se
encargou de facer realidade as actividades nas aulas. Este curso, o alumnado de 2º de
PMAR tamén colabora con actividades de organización e colocación na biblioteca. En
agradecemento estamos a preparar unhas actividades de despedida que terán lugar nos
derradeiros días do curso. 

3.2. Fomento da lecto-escritura e das habilidades informacionais

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

A campaña anual da biblioteca para o fomento da lectura, da escritura e das
habilidades  informacionais,  este  curso  inicia  un  novo  tema co  título  xenérico
EXPEDICIÓN AOS CONTINENTES.  Pretendemos con esta  proposta  que os  alumnos
coñezan dende un punto de vista interdisciplinar os diferentes continentes, achegándose
a  eles  dende  perspectivas  diversas  e  con  graos  de  dificultades  adaptados  ás   súas
capacidades e necesidades,  que  busquen información en distintas fontes e elaboren
documentos variados en soportes físicos e virtuais e que compartan os coñecementos
adquiridos coa comunidade escolar; tamén pretendemos favorecer a colaboración entre
departamentos, ciclos e etapas e implicar ás familias na construción do coñecemento que
levan a cabo os seus fillos. E así conseguimos que o continente obxecto de estudo cobre
vida no ENTROIDO TEMÁTICO. 

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

Toda a comunidade escolar participou, dun xeito ou doutro, no desenvolvemento do
proxecto de traballo arredor do continente americano, dentro e fóra das aulas, no horario
escolar e noutros momentos. Cada profesor, adaptándose a súa aula e materia, elaborou
diferentes propostas de actividades sobre este tema. Co fin de montar unha exposición,
propuxemos unha actividade de busca de información e elaboración dunha  ficha (imaxe e
pequeno comentario) sobre persoeiros ou acontecementos de América que foi secundada
por varios grupos. 

✔ A  ambientación (1º  e  2º  trimestres):   Montamos unha exposición  con todo o
material  bibliográfico do que dispoñemos sobre América, e, polos corredores do
centro,  expuxemos  diferentes  motivos  e  imaxes  significativos  deste  continente
(estatua da liberdade, mapas, Golden Gate...). 

✔ A documentación (1º trimestre): Mantivemos conversas informais cos membros da
comunidade escolar sobre este continente e os aspectos que se poderían traballar;
proporcionamos  información  sobre  enlaces  web  relacionados  co  tema  e
seleccionamos, adquirimos e puxemos a disposición de todos o material en soporte
físico necesario  para realizar actividades diversas nas aulas.  Destacar tamén a
implicación  da  nosa  auxiliar  de  conversa,  Halley,  de  orixe  americano  (San
Francisco)  no  seu  traballo  cos  alumnos  de  Primaria  na  materia  de  Plástica,
dándolles unha visión moi directa da realidade dos EEUU e realizando con eles
diversas propostas e actividades. 

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

✔ O Entroido (2º trimestre): Despois de documentarnos e traballar nas aulas sobre
os  aspectos  escollidos  desta  continente,  deseñamos  e  fabricamos  disfraces  e
accesorios e, o 9 de febreiro, seguindo o  programa no que se delimitaron con
precisión tempos, lugares e actividades, recreamos o continente americano cun
desfile e diferentes representacións. 

EI Indios

EP, 1º Alimentos

EP, 2º Mexicanos

EP, 3º e 4º Arxentina

EP, 5º e 6º Indios do Amazonas

ESO, 1ºA Xogadores de fútbol americano e animadoras                             

ESO 1º B Mickel Jackson, Marilyn Monroe e Lady Gaga

ESO, 2ºA e B Mardi Gras

ESO, 3º A Cine Americano

ESO, 3º B Familia Simpson

ESO, 4º A Paises de América
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Para a preparación deste Entroido temático, cada grupo co seu titor, fixo un traballo
de  investigación  e  preparación,  que  se  combinou,  nalgúns  casos,   con  actividades
noutras materias arredor de aspectos diversos de América, así como con algún dos libros
propostos nos itinerarios lectores da ESO.

3.2.2. As celebracións e as exposicións bibliográficas. 

A biblioteca estivo presente en todas as celebracións colaborando estreitamente
cos   demais  grupos  de  traballo,  seleccionando  fondos  e  documentación,  elaborando
documentos  informativos  e  material,  montando  exposicións  bibliográficas  a  carón  das
producións dos alumnos, facendo publicidade, ambientando,  recollendo imaxes gráficas e
de vídeo para as memorias e apoiando as actividades. Non propuxemos, sen embargo,
proxectos colectivos para todas as celebracións, como en anos anteriores, porque son
tantas as actividades que se fan ao longo do ano dentro e fóra das aulas, que ás veces
sentimos que falta tempo e tamén gañas. Si proporcionamos material de apoio a través
dos espazos habilitados na aula virtual do centro, tal como sinalamos máis arriba. Cada
grupo  integrou  estas  celebracións  no  seu  currículo  respectando  as  liñas  mestras  do
proxecto lector que implican investigación, creación e difusión. Velaí algúns dos traballos
desenvolvidos.
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>>> O SAMAÍN: Achegámonos ao outono e ás lecturas das tebras.

Durante todo o primeiro trimestre o outono e as súas celebracións son tema de estudo
nas aulas de Infantil e Primaria,  polo que son moitos os traballos que se fan arredor del,
especialmente  receitas  con  produtos  desta  época  do  ano  ou  lecturas  e  escritos
relacionadas co medo, a maxia ou os mortos. O concurso de cabazas de todos os anos
axudou a pensar no tema e estivo moi concorrido. Houbo tamén unha alta participación no
concurso de decoración de portas e no concurso de relatos de medo,  a proposta do
EDLG. O CLUB DE LECTURA BABILÓNICAS aproveitou esta ocasión para celebrar o
DÍA DOS MORTOS. Coincidindo co SAMAÍN MEIGO e co tema da BIBLIOTECA,
realizamos esta actividade que coincide co día de todos os santos no calendario
católico.  Flores, altares  con  ofrendas,  estrelas  alumeadas,  concerto  de
mariachis, contos de medo... . 

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

Continuamos dedicamos un minuto de silencio polas vítimas deste tipo de violencia, e
poñendo un lazo morado cada vez que ten lugar un feito deste tipo. Foi un tema traballado
ao longo do curso en diferentes grupos e materias. Así en Infantil  os nenos realizaron
murais coas súas mans pintadas de branco que expuxemos na entrada do colexio. En
Primaria  elaborouse  diferentes  materiais,  textos,  poemas,  debuxos,  murais,  que  se
expoñeron  nos  corredores,  e  en  Secundario  fixemos  unha  exposición  con  frases  e
debuxos alusivos  ao tema.  Todos xuntos  reunímonos ese día  no patio  para  cantar  a
canción de Amaral, Salir corriendo. 
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>>> O NADAL: Encontrámonos 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 de Nadal  saen da
biblioteca e percorren as aulas de Infantil  e  Primaria  para  preparar  a  visita  dos Reis
Magos,  recolle as cartas que lle escriben os alumnos. Como outros anos, pedímoslles
aos titores que fixeran unha pequena campaña nas súas aulas para fomentar o agasallo
de libros nestas datas. Tamén expuxemos na biblioteca algúns fondos relacionados coa
celebración  para que os usuarios puidesen acceder a eles máis doadamente.

>>> O DÍA DA PAZ (30 de xaneiro): Globos con mensaxes de paz.

Os alumnos traballaron o tema da paz nas aulas cos seus titores ou con profesores
dalgunha materia e realizaron diferentes textos e lemas. O día 30, todos no patio, onde
cada clase recitou o seu lema e despois cantamos a canción  Paz, paz  de Juanes. Os
alumnos de Infantil fixeron ademais unha pomba da paz coas súas fotos que expuxeron
na entrada do centro. 
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>>> O ENTROIDO: De expedición por América.

Como  dixemos  máis  arriba,  o  Entroido  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 e a Dirección e nel participou toda a comunidade
escolar,  elaborando  disfraces,  ambientación  e  representacións  deste  continente.  No
vestíbulo de Secundaria colocamos todo o material bibliográfico relacionado con América
co fin de dalo a coñecer e de facilitar a súa utilización e expuxemos, posteriormente os
traballos realizados en diversas actividades de aula, así como a nosa proposta de traballo,
que consistía en facer unha ficha cun pequeno texto sobre unha persoa, un feito ou unha
manifestación artística e cultural de América. Tamén puxemos imaxes relevantes  para
que a comunidade escolar se familiarizase con todos eles e puidese escoller un tema de
investigación con máis facilidade. 

>>> O DÍA DA MULLER TRABALLADORA (8 DE MARZO)
Escollemos  material  bibliográfico  relacionado  co  tema   para  facer  unha  pequena
exposición na biblioteca e propuxemos que se traballara nas aulas arredor deste tema. En
Primaria fixeron unha exposición con mulleres relevantes en diferentes campos ao longo
do tempo.   Ademais,  estes  foron  algúns  dos  proxectos  levados a  cabo:  Mil  anos  de
mulleres  na  arte,  O teito  de  cristal...  Para  recordar  este  día,  a  proposta  do  Club  de
Lectura, deseñamos un cartel e unha pegatina conmemorativa.
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>>> O DÍA DO LIBRO (23 de abril): Lectura continuada.

Para celebrar o Día do colocamos un atril  e libros e varios carteis conmemorativos no
recuncho de lectura, para que acompañasen as lecturas colectivas que se fixeron neste
espazo. 

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

Púxose en marcha o Palco Aberto para que as letras galegas fosen protagonistas durante
os recreos de Primaria.  Por primeira vez, a partir da proposta do EDLG, colaboramos coa
Asociación de Comerciantes de Miño na celebración desta data. Os días previos, nos
comercios, repartíanse as creacións dos alumnos baixo o tema Poemiños polas letras.
Estes poemas foron tamén expostos no centro.  Aproveitamos tamén para celebrar  os
maios e cantar o himno galego e bailar unha muñeira. Ademais, como en anos anteriores,
os alumnos participaron no concurso de narración e ilustración convocado polo Concello
e realizaron as tarefas lecto-escritoras que lles propuxeron os profesores nas diferentes
materias. 
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3.2.3. As mochilas viaxeiras

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

3.2.4. O Club de Lectura Babilónicas.

O  Club  de  Lectura  Babilónica  estivo  formado  ao  principio  por  30  alumnos  de
Secundaria e varios profesores (Jose Rodal que é o coordinador do Club, Rosa Sierra e
Carmen Presedo, que coordina a Biblioteca).  Participamos en diversas actividades das
que daremos conta polo miúdo na memoria do Club. Entre elas traballaron a poesía con
creacións propias e a través de propostas diversas, participaron nas conmemoracións,
como no Samaín coa achega a Festa dos Mortos, no Día de Rosalía...

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

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

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

Durante  este  curso  desenvolvemos  o  proxecto  Escornabots  logrando  que  a
totalidade dos alumnos de EI e EP tiveran acceso a esta ferramenta e que a utilizaran en
actividades moi  variadas,  incluída a formación de usuarios na biblioteca.   Esperamos
seguir  traballando en prol  de inclusión da linguaxe de programación e da robótica no
proceso de ensino-aprendizaxe. Esta actividade estará presente na I Xornada STEM que
terá  lugar  no  centro  no  mes  de  xuño,  onde  o  alumnado  implicado  nas  materias  de
Robótica, Programación, TICs fará unha exposición do traballado realizado este curso. 

3.2.7. O proxecto BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS

No presente curso adherímonos a este proxecto co fin de dar a coñecer o voluntario entre
o noso alumnado. Os alumnos de 6º xa viñan participando nas tarefas de xestión da
biblioteca desde hai tempo, pero conseguimos que tamén se incorporaran un grupo de
alumnos de 2º  e 3º  da ESO,  facendo labores de fomento da lectura xunto  aos máis
pequenos. 

4. AVALIACIÓN
A avaliación da biblioteca segue a ser unha tarefa moi difícil, porque precisa que

toda  a  comunidade  escolar  sexa  axente  avaliador  e  que  se  preparen  enquisas  ben
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elaboradas para recoller datos obxectivos que nos dean unha medida fiable das fortalezas
e debilidades dos servizo e os recursos. 

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

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

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

corrixindo os aspectos máis deficitarios,  como 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.  

       Asdo. A Coordinadora                                                 A Directora
                P.O. Mª Jesús Azcárraga García                           María Asunción Méndez López
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