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1.- Obxectivos imprescindibles 

 

 

Obxectivos  

 

 

Criterios de avaliación 

Espertar o interese pola lectura a través de publicacións na 

páxina web do centro e facelos partícipes en actividades. 

Mostrar interese polas actividades propostas. 

Lograr unha coordinación co equipo e resto de profesorado 

mediante as ferramentas de comunicación dispoñibles. 

Colaborar entre todo o profesorado de xeito eficaz a través 

de webex e correo electrónico. 

Ampliar os recursos bibliográficos e lúdicos da biblioteca para  o 

vindeiro curso, tendo en conta as circunstancias actuais e 

quedando pendente a súa catalogación para cando sexa posible. 

Aumentar os materiais da biblioteca. 

Paralizar o proceso de expurgación que se estaba a realizar, 

reanundando o mesmo no vindeiro curso escolar. 

Deter a expurgación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación adxuntamos o enlace correspondente ás actividades propostas desde o equipo de dinamización da biblioteca:  

 https://www.edu.xunta.gal/centros/crarainaaragonta/biblioteca 

 

 

 

 

2.- Avaliación 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

 

Procedemento:  

Seguimento das tarefas a través da observación na páxina web e información proporcionada polas 

familias, de ser o caso. 

Información proporcionada por todo o profesorado nas reunións realizadas con Webex ou correo 

electrónico. 

 

Instrumentos: 

Diario de participación nas tarefas e dos acordos e conclusións levadas a cabo. De ser preciso, 

modificaranse os aspectos que sexan necesario para que este plan poida desenvolverse con éxito. 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/crarainaaragonta/biblioteca


 

3.- Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

 

 

Actividades 

 

- Semana do libro: Modificación do zoco de libros por outra actividade na que os nenos e nenas 

compartan cos demais unha foto co seu libro preferido. Iniciando esta actividade cunha 

proposta feita por Caselín e participación de parte do profesorado. Creación de contos a través 

de portadas de libros. 

- Reciclaxe nas casas: modificación da actividade de reciclaxe. Dado o perigo medioambiental 

provocado polo lixo no chan de guantes e máscaras faciais lembramos e animamos ás familias 

a reciclar nas casas e ter en conta o uso de contenedores nas rúas. Para este fin proporemos 

dende a páxina web do centro, unha historia que lle aconteceu a Caselín nunha saída e un 

conto relacionado con esta temática.  

- Suxerencias de contos a través da páxina web do centro. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade) 

 

 

As propostas de actividades realízanse dende a páxina web do centro. Dadas as características da 

realidade na que nos atopamos, aínda que tratamos de que os nenos e nenas sigan tendo un papel 

activo nas tarefas e motivalos cara a lectura, as familias, adquiren un papel aínda máis importante ca 

antes, xa que actúan de mediadores para transmitir isto.  

Os agrupamentos tamén se modifican e agora realizan as tarefas de xeito individual, pero podendo 

ver a participación dos seus compañeiros e compañeiras a través da páxina web do centro. 

Metodoloxía Nestes casos, achéganselle as propostas do mesmo xeito que se fai coas facilitadas polos titores e 



(alumnado sen 

conectividade) 

titoras.  

 

 

 

Materiais e recursos 

 

Ordenador, páxinas web, folletos, correo electrónico e webex para a coordinación entre todo o 

profesorado,... 



 

 

 

 

4.-  Información e publicidade 

 

 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

 

Dende que se publica o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria por el COVID-19 ; empregamos como medio 

de comunicación entre familia escola os seguintes recursos dos que dispoñemos: 

- Páxina web do centro (notificacións, información, actividades conxuntas) 

- Blogue de dinamización da biblioteca. 

- Correo electrónico de biblioteca (bibliotecarainaaragonta@gmail.com para o envío voluntario 

de tarefas propostas). 

- Abalar móbil ( a través dos titores envíanse ás familias as comunicacións, se é preciso.) 

- Chamadas telefónicas( no caso de que sexa necesario poñerse en contacto con algunha 

familia que non devolveu o libro que tiña en préstamo). 

 

Publicidade  

 

 

A páxina web do centro configurase como o principal medio de publicación das actividades que se 

propoñen ao alumnado, así como a publicación de información relevante relativa ao proceso de 

ensinanza-aprendizaxe do noso alumnado.  

 

mailto:bibliotecarainaaragonta@gmail.com

