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Resolución de 14 de outubro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, en 

relación coa a convocatoria do proxecto BIBLIOTECA CREATIVA para curso 2020/21, de 2 

de setembro, pola que se dan a coñecer os centros integrados neste programa, co fin de apoiar a 

cultura da experimentación, a creación e a investigación, en espazos creativos e cooperativos no 

seo das bibliotecas escolares dos centros que matriculan alumnado de educación infantil e 

primaria, integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares.  

 

 

Con data 2 de setembro de 2020 a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos fixo pública,  a 

través do Portal Educativo, a convocatoria do Proxecto Biblioteca Creativa, dirixida a apoiar a 

introdución, dentro da biblioteca escolar, dun espazo de experimentación e creación que aporte ao 

alumnado os recursos e materiais axeitados, estimular a iniciación do alumnado de infantil e primaria 

no campo da robótica e na linguaxe de programación a través de actividades manipulativas e outras,  

programadas desde a biblioteca escolar, mediante a utilización de pequenos robots, os Escornabots, 

deseñados dentro dun proxecto de Hardware Libre, cunha evolución aberta á comunidade. 

Buscábase, así mesmo, ampliar as linguaxes presentes na biblioteca, promover a expresión oral, a 

alfabetización múltiple, o razoamento lóxico, a aprendizaxe manipulativa, o xogo, a investigación e o 

traballo colaborativo de profesorado e alumnado.   

 

A convocatoria ía dirixida aos centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de 

Cultura, Educación e Universidade (antes Educación, Universidade e Formación Profesional), e 

integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares durante o curso 2020/21 (agás os de nova 

incorporación na derradeira convocatoria), que matriculan alumnado de ensino infantil e primario. 

Contemplaba a incorporación de 25 novos centros a este proxecto así como a continuidade dos 

centros que xa puxeron en marcha este programa nos catro cursos anteriores, previa solicitude e 

valoración positiva da memoria de actividades correspondente.  

 

Rematado o prazo de presentación de solicitudes polos centros interesados, con data 29 de setembro 

reuniuse a comisión de valoración prevista no apartado 4 da convocatoria e elaborou unha proposta 

de selección de centros, tras analizar que todas as solicitudes compren os requisitos esixidos e 

segundo os criterios previstos:  

 

 Centros integrados na fase anterior do proxecto: 

Valoración acadada  pola memoria de desenvolvemento do proxecto “Biblioteca creativa”,  

no curso 2019/2020, e dos recursos elaborados.  

 Centros de nova incorporación: 

1. Valoración acadada pola memoria PLAMBE do pasado curso 2019/2020; terán prioridade 

aqueles centros que presentan unha actividade media-alta.  

2. Localización: procurarase unha distribución axeitada polo territorio galego e reservarase 

un mínimo dun terzo das prazas dispoñibles para centros situados en concellos de ámbito 

rural.  

 

De acordo coa proposta formulada por esta comisión de valoración e de conformidade cos  apartados 

1, 3 e 4 do texto da convocatoria,  
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RESOLVO: 

 

Primeiro.- Seleccionar de entre as solicitudes de incorporación presentadas que se axustan aos 

requisitos da convocatoria e tendo en conta os criterios previstos, un total de 25 centros para a súa 

participación no proxecto Biblioteca Creativa para o curso 2020/21. A relación aparece recollida no 

anexo I desta resolución coa especificación de “nova incorporación”. As actividades derivadas da 

participación nesta iniciativa deberán integrarse na dinámica da biblioteca escolar do centro. 

Recibirán os materiais necesarios para a posta en marcha desta iniciativa, que pasarán a formar parte 

do equipamento da biblioteca. 

 

Segundo.- Admitir a continuidade de todos os centros integrados no Proxecto Biblioteca Creativa, de 

anteriores convocatorias, que presentaron a correspondente solicitude, á vista das memorias de 

actividades do curso anterior, e que aparecen reflectidos no anexo II. Recibirán as asignacións 

correspondentes, con destino a que se detalla no devandito anexo segundo a antigüidade no 

programa, tal e como se recolle no apartado 1 punto 4 da convocatoria deste programa. 

 

Terceiro.- A persoa responsable da biblioteca en cada centro deberá coordinar e garantir a integración 

desta iniciativa na programación anual da biblioteca escolar. Xunto co equipo de biblioteca e a 

dirección do centro establecerán as medidas oportunas para o desenvolvemento do proxecto nos 

distintos escenarios posibles, respectando as instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos 

Humanos para a organización e funcionamento das bibliotecas escolares, do curso 2020/21, así como 

as pautas e instrucións das autoridades académicas e sanitarias, mentres dure a situación de 

excepcionalidade por mor da COVID 19.  

 

Cuarto.-A persoa designada por estes centros para participar na actividade formativa prevista na 

convocatoria de 2 de setembro de 2020 (responsable ou integrante do equipo de biblioteca), será 

convocada á unha xornada presencial que terá lugar, previsiblemente, na segunda quincena de 

outubro en Santiago de Compostela, en horario de tarde, organizada pola Dirección Xeral de Centros 

e Recursos Humanos en colaboración co Servizo de Formación do Profesorado (CAFI), 

complementada por outra sesión telemática, cunha duración total de 8 horas e que dará dereito á 

correspondente certificación. Os asistentes recibirán formación inicial necesaria, así como as pautas 

para o desenvolvemento do proxecto no contexto da biblioteca escolar. A ausencia non xustificada a 

esta actividade exclúe da participación no proxecto. 

 

Quinto.- Con data límite do 30 de xuño de 2021 os centros participantes deberán contribuír coas súas 

valoracións (nun impreso que se facilitará) á elaboración dun informe final deste proxecto piloto, que 

se difundirá a través dos espazos web desta consellería. Así mesmo, cada centro presentará unha 

breve memoria de actividades levadas a cabo durante o transcurso do proxecto (máximo dúas 

páxinas con apoio fotográfico como anexo). Esta documentación (en formato PDF) deberá dirixirse 

ao seguinte enderezo: https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/blog/?q=bibliotecacreativa2021/memoria 

 

Sexto.- Os materiais elaborados pasarán a ser propiedade da Consellería Educación, Universidade e 

Formación Profesional conservando a autoría dos seus creadores, para pasar a enriquecer a 

experiencia do colectivo implicado no Proxecto Escornabot e de todos os participantes neste 

programa de Biblioteca Creativa, sendo publicados cunha Licenza Creative Commons Atribución-

CompartirIgual 4.0 Internacional (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Cando os centros 

fagan difusión dos traballos realizados no contexto do programa Biblioteca Creativa nos seus espazos 

web, deberán indicar a súa participación neste proxecto da Consellería de Educación, Universidade e 

https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/blog/?q=bibliotecacreativa2021/memoria
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/









