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Introdución:
Na biblioteca “Florencio Delgado Gurriarán” do Ceip Condesa de Fenosa do Barco de Valdeorras (Ourense)
levamos participando no PLAMBE tres cursos, dende a terceira convocatoria, e valoramos moi positivamente
esta participación tanto dende un punto de vista económico, como, sobre todo, pola constante fonte de
iniciativas compartidas que estar neste plan leva de seu e que enriquecen o noso labor.
A nosa biblioteca é moi ben valorada polo profesorado do centro, contamos cunha colaboración moi alta nas
propostas de traballo que se formulan dende ela e o Equipo de Apoio á Biblioteca conta coa participación dun
grupo de mestres estable que garante unha continuidade do labor ano tras ano.
A nivel local sinalar que a nosa vila, O Barco de Valdeorras, conta con outros dous centros educativos (Ceip
Julio Gurriarán e IES Lauro Olmo) adscritos ao Plan de Mellora, o que supón a metade dos centros educativos
da localidade. Tamén é certo que, a parte dalgunha que outra colaboración puntual, non temos desenvolvidas
dinámicas de cooperación ou de programación conxunta, que sería desexable que existise.
A nivel municipal, a biblioteca pública comeza a ter un labor animador da lectura, con presentacións de libros,
visitas escolares, renovación de fondos e presentación atractiva sobre todo da zona de primeiros lectores que
favorecen o noso labor ao poder os nenos e nenas continuar nela hábitos que se van aprendendo na biblioteca
escolar.
En canto á biblioteca do centro este ano acometeuse, tras a ampliación do seu espazo no curso pasado, a
dotación de mobiliario dunha zona de lectura informal, a instalación dun ordenador conectado a un proxector
que é o xermolo dunha área de audiovisuais que xa se ten usado con bastante frecuencia no curso actual.
Aínda así non consideramos rematada a remodelación xa que detectamos defectos de mobiliario, así como as
escasas posibilidades de compatibilizar distintos usos da biblioteca.

Cumprimento dos obxectivos do proxecto
En xeral teremos que facer unha valoración positiva no tocante ao grao de cumprimento dos obxectivos que
formulamos no noso proxecto.
A meirande parte das actividades que se propuñan para realizar fixéronse e contaron cunha boa participación
da comunidade, aínda que temos que constatar que a actividade de “Os martes... conto” e as sesións
presenciais de formación de usuarios non tiveron a realización que nós queriamos nun principio por mor de
problemas organizativos do centro debidos a aspectos que detallaremos máis adiante e que esperamos que
queden solventados de cara ao próximo curso.
Constituímos un grupo de traballo dende o Equipo de Apoio da Biblioteca que desenvolveu un club de lectura
de mestres, puxemos en marcha clubs de escritura do alumnado, reformamos, corrixindo as eivas detectadas, a
Olimpíada do Saber, elaboramos un tríptico de Benvida á Biblioteca, celebramos cun mercado de intercambio
de libros o día do libro, elaboramos materiais TICs (LIM sobre Uxío Novoneyra, titoriais de uso dos buscadores)
e reformamos a páxina web da Biblioteca, a máis de manter en boa actividade o blogue, aínda que sen acadar
a participación cos seus comentarios da comunidade educativa que nos gustaría, e que esperamos, xa que o
noso centro adscribiuse ao proxecto Abalar, mellorar para o curso que vén.
Participamos en colaboración co ENL nunha actividade conxunta cos centros da comarca, na celebración das
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letras galegas, e apoiamos o desenvolvemento dos proxectos de investigación do equipo de ensino infantil
mediante o asesoramento bibliográfico e coa política de compras da Biblioteca.
Tivemos a oportunidade de acadar obxectivos a maiores dos inicialmente propostos no proxecto. Así podemos
falar de que se teñen incorporado un grupo do alumnado, os axudantes da biblio, ás tarefas de xestión da
biblioteca, tanto no servizo de préstamo como na súa atención. Queremos ir engadíndolles algunhas tarefas de
animación á lectura d@s usuari@s máis nov@s dos nosos servizos.
Convocamos un concurso para a elaboración dunha mascota e outro para poñer nome ao deseño elixido, que
contaron cunha participación bastante elevada
Por último sinalar que puxemos en marcha unha sesión semanal de cine-club durante o segundo e terceiro
trimestre do curso dun xeito experimental, e que dada a boa acollida que tivo entre o alumnado pensamos
continuar no curso seguinte.

Horario real da persoa encargada da Biblioteca.
O horario de atención da biblioteca por parte do encargado da Biblioteca é o seguinte.

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

10:00 a 11:00

Xestión/
Formación de
Usuarios.

Xestión/
Formación de
Usuarios.

Xestión/
Formación de
Usuarios.

Xestión/
Formación de
Usuarios.

Xestión/
Formación de
Usuarios.

12:00 a 12:30

Préstamos

Préstamos

Préstamos

Préstamos

Préstamos

14:30 a 15:30

Hora Deberes

Hora Deberes

Hora Deberes

Hora Deberes

Hora Deberes

17:00 a
18:00

Os martes conto

Sinalar que este horario non é un horario exclusivo de biblioteca, xa que a hora de xestión é compartida con
labores de xefatura de estudos, a hora de préstamos é no horario do recreo (cambiándose as gardas de recreo
por gardas de biblioteca). A hora dos deberes realízase no recreo do comedor, xa que logo, fóra do horario
lectivo, e a hora dos martes conto coincide co horario de titorías de pais/nais.
Dadas as necesidades de docentes do noso centro, non se poden conseguir un horario regular con máis horas
de dedicación ás tarefas de biblioteca.
Sería de desexar que no catálogo de postos de traballo tivesen incidencia as necesidades horarias para manter
un servizo de biblioteca no centro e así contarmos coa posibilidade de adicar máis recursos ao mesmo.
A parte destas horas de uso da biblioteca, está é utilizada polos distintos grupos de alumnos do colexio dentro
do horario escolar atendidos polo profesorado titor.
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Actividades desenvolvidas.

De animación e promoción da lectura:
Préstamo: Durante este ano académico realizáronse préstamos ao alumnado no horario de recreo (de
12:00 a 12:30 h.) e tamén durante a “hora dos deberes”, na hora de recreo tralo comedor. Seguimos
tendo unha, consideramos nós, boa cantidade de empréstamos realizados (un total de 5970 dende
setembro a finais de maio), na liña de anos precedentes, e tal como se pode observar nas estatísticas
xuntas a este apartado.

O préstamo vai acompañado de actividades como a da recollida diaria dos libros de infantil e 1º ciclo,
actividade realizada na primeira hora da mañá, e que serve para lembrar ao alumnado a posibilidade de
facer préstamos no recreo.
Como se pode ver o número de empréstamos diminúe segundo sobe o nivel dos cursos. Entendemos
que isto é debido, a parte o maior tamaño dos libros e do tempo requerido para a súa lectura, á
existencia dun sistema no terceiro ciclo de empréstamo de libros entre alumn@s das súas coleccións
persoais.
No total de empréstamos non se contabilizan os realizados ao profesorado para renovación e
mantemento das bibliotecas de aula, que, como se pode ver no seguinte cadro, vai tomando corpo o
que dá unha idea da maior implicación do profesorado co labor de dinamización da lectura e da
alfabetización informacional.
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Plan de lectura silenciosa sostida: Xa van dous anos da posta en marcha desta parcela horaria adicada
á lectura libre, silenciosa e non avaliable. A idea que nos anima é a de crear rutinas diarias nas que a
lectura teña un lugar para todos os membros da comunidade educativa.
Dada a boa valoración da actividade
realizada polo claustro, valoración positiva
que se repetiu este ano, o horario
desenvolveuse coma no curso anterior, isto
é, reservando os 15 minutos iniciais da
xornada para a lectura, e quitando cinco
minutos a cada unha das clases das
sesións de mañá.
Durante o PLSS os nenos len libremente o
libro da súa elección. Non se realizan
probas sobre estas lecturas xa que están
orientadas cara a adquisición do hábito
lector. A existencia deste programa non
elimina, senón que complementa, as outras actividades de lectura propias da aula (lecturas colectivas,
en alta voz, con preguntas sobre comprensión lectora...).
Na enquisa de avaliación algún mestre apuntaba que cert@s nen@s tardaban de máis en se poñer a
ler entre que buscaban o libro nos andeis da biblioteca de aula, polo que de cara ao curso que vén
proporemos deixar preparada a lectura sobre a mesa de clase antes de saír o día anterior.
Clubs de lectura: Xa andan polo seu terceiro curso os clubs de lectura e seguen mantendo unha
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participación moi alta e entusiasta entre os rapaces e rapazas do colexio, aínda que maior nestas
últimas.
Se o ano pasado restrinxiuse o seu campo ao alumnado de 2º e 3º ciclo, neste ano decidimos non
ofertar clubs pola súa temática, senón que decidimos agrupar aos participantes en función da súa
idade, co que acadamos uns grupos máis homoxéneos nos seus intereses lectores e, grazas a iso,
puidemos tirarlle máis proveito ao traballo do club.
Continuamos, como no curso pasado, a parar as actividades dos clubs á volta das vacacións da
primavera xa que o final de curso, coa mellora do tempo, a cantidade de actividades que se realizan
(día do libro, mes das letras, actividades da semana da natureza, convivencias deportivas...) facían moi
difícil manter con regularidade as reunións dos distintos clubs e asegurar a asistencia de todos os
membros.
Os datos de participación seguen a ser altos e moit@s d@s alumn@s que toman parte neles repiten
experiencia ano tras ano. Tamén nesta edición nótase que o alumnado sabe no que se mete cando
entra no club e participa sen abandonar ata o remate, e non como nos primeiros anos nos que algúns
rapaces entraban no club para “probar” e logo dábanse de baixa.
140
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Clubs lectura

Clubs escritura

Sinalar que neste curso tampouco supuxo gasto o feito de manter os clubs en funcionamento xa que
se aproveitaron os títulos xa dispoñibles na biblioteca, pero teremos que ir pensando de cara ao curso
que vén na adquisición dalgún título novo, para o que contaremos co asesoramento do club de
lectura de mestres, do que falaremos máis adiante.
Vaille co conto ao profe: Esta actividade realízase na hora do recreo nun curruncho da biblioteca onde
está instalada unha mesa de braseiro e dúas cadeiras. Como nunha sala de espera, conta tamén cunha
cadeira de brazos para os que queiran oír ou os que esperan a súa quenda de lectura. Na mesa de
braseiro instálase un mestre voluntario, seguindo as quendas que marca o equipo de apoio á biblioteca,
que se pon en disposición de oír a aquel alumnado que queira ir ler un conto a alguén.
Non se trata dunha clase de lectura, non se corrixe @ nen@ que le, senón que se escoita atentamente
a alguén que quere compartir unha historia especial, que lle tocou a súa sensibilidade ou simplemente
polo pracer de ler algo a alguén.
Resulta unha actividade interesante que agrada moito aos nenos e nenas do colexio, sobre todo aos
de menor idade, e que contribúe a aumentar a confianza en si mesmos, a se integrar na vida do
centro e a consolidar o seu gusto pola lectura. Temos que sinalar a moi boa disposición do
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profesorado de cara a esta proposta, participando unha grande cantidade de mestres, máis da metade
do claustro.
Os Martes... Conto: Hai que advertir que neste curso, e xa van dous anos así, esta actividade
realizouse dun xeito esporádico.
Trátase basicamente dun tempo da biblioteca para aqueles usuari@s non autónomos (Ensino infantil de
3 e 4 anos) que queiran acudir acompañad@s dos seus pais/nais para realizar un préstamo semanal de
libros. Durante a sesión mestres e nais/pais voluntarios contan un conto empregando diversos medios
(lectura dun libro, escenificación, monicreques, diapositivas...) e tras o conta contos realízase o
préstamo dos libros que queiran levar para a lectura semanal na casa.
No curso pasado foron as obras as que impediron organizar ben esta actividade, e no curso actual
unha serie de baixas, adiamentos das reunións de pais, e outros desencontros que levaron a non poder
artellar nin publicitar a actividade, polo que, tras unha serie de semanas con moi pouca asistencia,
decidiuse eliminala e comezar o curso que vén en boas condicións.
Valoramos como moi negativo o mal funcionamento desta actividade, porque cremos que ten moita
importancia de cara á adquisición do hábito lector, e de feito, moitos dos lectores con maior número
de préstamos no ensino primario son alumn@s que, canda as súas familias, participaron asiduamente
neste programa de primeiros contactos coa biblioteca en anos anteriores, polo que haberá que
concentrar os esforzos ao inicio do próximo curso para que volva a funcionar
Contacontos: Aproveitamos tamén a biblioteca para a realización de múltiples actividades de animación
á lectura traídas, en moitos casos, polas editoriais coas que traballamos no centro. Así Kalandraka,
Consorcio Editorial Galego, Xerais/Anaya ou Edelvives, teñen traído as súas actividades de animación
ata o colexio, e máis concretamente á biblioteca.
A caza do tesouro: Neste curso realizaremos esta actividade nos últimos días do curso, xa que o
calendario do mes de maio, datas nas que se celebraba normalmente, estaba ateigado de distintas
convocatorias. A súa dinámica será a mesma que noutros cursos, un conto que remata cunha pregunta
ao auditorio que logo debe procurar no patio do recreo un debuxo que responda ao enigma suscitado.
Aínda que non podemos avaliar a actividade por se realizar fóra do prazo de entrega desta memoria si
que valoramos moi positivamente a súa realización, xa que supón un marco lúdico idóneo para poñer
en valor obras de literatura infantil, neste curso en concreto “O libro dos Porcos” de Anthony Browne
publicado pola editorial Kalandraka.
Lectura compartida: A hora de lectura compartida realízase no recinto da biblioteca polo grupo clase,
para o que se asigna a cada aula unha hora semanal de reserva da biblioteca.
Como en anos anteriores o seu uso foi máis estendido entre os cursos de niveis inferiores que nos
dos niveis máis altos. Teremos que seguir esforzándonos en acadar un maior uso por parte destes
grupos, aínda que comprendemos as limitacións que supoñen para eles o menor número de horas
dispoñibles co titor e a necesidade de abranguer todo o temario.
Exposicións de novidades: Temos situado no corredor, á entrada da Biblioteca, uns expositores nos
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Páxina 7

Biblioteca Escolar Florencio Delgado Gurriarán

Ceip Condesa de Fenosa

que presentamos materiais bibliográficos relacionados con temas que se están a tratar no colexio, e,
sobre todo, coas novidades do catálogo da Biblioteca, que antes de se situar no seu lugar nos
armarios pasan por aquí para se dar a coñecer entre os usuarios e promover a súa lectura e
empréstamo.
Temos observado que as novidades teñen moita mellor saída cando son publicitadas no corredor que
se van parar aos andeis directamente.
Clubs de escritura: Por fin este curso puidemos poñer en marcha os clubs de escritura para os alumnos
do terceiro ciclo que, se nun principio pensabamos que só sería un, dada a cantidade de alumnos que
se anotaron na actividade tivemos que
amplialos a tres. Nos clubs producíronse
contos colectivos, individuais, microrrelatos,
microrresumes de películas e aprendéronse
técnicas de estimulación da creación literaria
seguindo a Gramática da Fantasía de Gianni
Rodari e que foron publicados tanto no
Blogue da biblioteca como na revista escolar
Trágame Terra editada co gallo do día das
Letras Galegas.
Os clubs pecharon a súa actividade cun
encontro con Darío Xohán Cabana que falou
cos rapaces das dificultades do oficio de escritor, deu consellos e animou aos nosos incipientes
escritores a que “a inspiración nos colla traballando”.
Temos que valorar moi positivamente o traballo nos clubs, que funcionaron durante o primeiro e
segundo trimestre e principios do terceiro, cunha produción bastante considerable de traballos.
Tentaremos para o próximo curso repetir a experiencia tanto pola valoración positiva do alumnado
como polo seu extraordinario valor cara a adquisición de competencias escritoras.
Mercadiño de Intercambio de Libros: Para
celebrarmos o día do libro artellamos un
mercadiño de intercambio de libros entre o
alumnado. Cada nen@ que voluntariamente
quixo participar na actividade entregou ata
un máximo de tres libros que lle foron
cambiados por vales por valor dun libro. Nos
días previos á celebración do día do libro
montouse un posto de exposición dos libros
para intercambio co fin de que os participantes puidesen ver que libros lles interesaban para adquirilos,
e no propio día do libro fíxose o cambio dos vales polos libros.
Máis de trescentos libros intercambiados e unha nutrida participación do alumnado fan que
consideremos esta actividade como moi interesante para repetir noutros anos.
Memoria curso escolar 2009-2010
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Lecturas no comedor: para celebramos o día do libro realizamos unha lectura de contos durante a hora
do comedor.
A experiencia, xa realizada en cursos pasados, volveu dar uns bos resultados, diminuíndo enormemente
o ruído ambiental pola actitude receptora do alumnado.
Lecturas recomendadas: Tamén para celebrar o día do libro enchemos os corredores do colexio de
recomendacións de lecturas (libros que me deixaron pegada) feitas polo alumnado do centro, no que
baixo o nome d@ alumn@ que facía a recomendación e do título do libro, escribíase un resume do
mesmo cun máximo de 15 palabras; combínase así o goce de partillar experiencias lectoras co
desenvolvemento dunha capacidade de sintetizar o tema do libro.
Estendendo a Uxío Novoneyra: En colaboración co ENDL do centro e o resto dos ENDL do concello,
o alumnado copiou poemas de Novoneyra e deulles unha interpretación plástica. Tras a exposición
pública nas rúas do Barco dos traballos os poemas de Uxio colgáronse entre os estantes da Biblioteca.
Tamén no corredor de acceso á Biblioteca expuxéronse os carteis subministrados pola Xunta sobre o
autor que foron visitados polas distintas aulas do centro.
Por último o alumnado de 6º curso realizou un cómic sobre o autor das letras que foi subido á páxina
Web do colexio e ao blogue da biblioteca.
Club de lectura de mestres: O equipo de apoio da Biblioteca e algúns mestres máis non adscritos ao
equipo, constituímos un grupo de Traballo consistente na posta en marcha dun club de lectura de
mestres. O obxectivo non foi o de estender a afección á lectura dos mestres, senón a valoración de
primeira man da calidade literaria e dos valores dunha pequena mostra de libros da Biblioteca, co fin de
orientar itinerarios lectores, a política de compras da Biblioteca e os posibles títulos dos clubs de
lectura.
As docencias impartidas por David Vázquez e Darío Xohan
Cabana, a parte do enriquecedoras que foron, permitiron
realizar encontros de escritores co alumnado do centro, en
concreto cos clubs de escritura.
A dinámica do grupo consistiu na lectura por parte dos
membros dunha serie de títulos que se intercambiaban entre o
profesorado semanalmente. De cada lectura os participantes
ían enchendo unha ficha de valoración que se puñan en
común nas reunións do grupo, chegándose a valoracións
compartidas e que, como se apuntou, han servir para a
determinación de itinerarios lectores e para os funcionamentos
dos clubs de lectores.
Valoramos como moi positiva esta iniciativa e a resposta do
profesorado á mesma, e pensamos, se ben quizais non coa
estrutura de grupo de traballo, continuar de cara ao curso que
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vén.

De formación de usuarios e educación documental.
A Olimpíada do saber: Ao longo de sete semanas do segundo e terceiro trimestre, realizamos unha
nova competición da Olimpíada do Saber, corrixindo nesta edición as eivas detectadas no curso
anterior, referidas fundamentalmente á non adecuación ao alumnado dos niveis inferiores, organizando o
concurso con dous niveis de participación, un máis sinxelo para os cursos de 1º, 2º e 3º e outro con
maiores dificultades para os de 4º, 5º e 6º.
Mellorouse a presentación das preguntas e das respostas, levando
un seguimento diario das puntuacións, e cunha publicitación do
concurso no que por vez primeira tivo cabida a nova mascota da
biblioteca.
A participación do alumnado foi masiva como en anos anteriores
acudindo todos os días á biblioteca para anotar as pistas, seguir a
clasificación provisional e para procurar información tanto nos
documentos escritos como nos postos de acceso a internet. A
respecto do uso dos ordenadores, e para facilitar o acceso de todo
o alumnado interesado, as quendas dos ordenadores reducíronse de
15 a 7 minutos, permitindo o dobre de usuarios por sesión (recreos
da mañá e do mediodía).
O profesorado dos primeiros niveis desenvolveu un moi interesante
traballo en alfabetización informacional cos seus alumnos,
traballando na aula as pistas, orientando as procuras na web e convertendo así o concurso nunha
ferramenta de gran importancia na adquisición das competencias informacionais.
Formación de usuarios: Elaborouse este ano unha nova guía da biblioteca que mellora substancialmente
a que tiñamos ata o de agora. Queremos con esta guía evitar a falla de participación por
descoñecemento das actividades ofertadas pola Biblioteca, tanto do alumnado de nova incorporación
así como do profesorado provisional e interino.
No tocante ás actividades de formación de usuarios na biblioteca, e por mor dos problemas xa
indicados no apartado de “Os Martes... conto”, só se puido facer unha sesión cos cursos máis baixos,
5º de Ensino Infantil e 1º e 2º de Primaria, o que sumado a unha avaría no switch central do colexio
que impediu durante unha boa parte do curso termos acceso á internet na sala de ordenadores e a
realización das actividades de formación de usuarios colgadas na nosa web, podemos considerar que a
súa realización non foi en absoluto satisfactoria. Tentaremos de cara ao ano que vén continuar coa
programación habitual destas actividades unha vez que teñamos superado as dificultades técnicas xa
descritas e solventemos os problemas organizativos que dificultaron a súa posta en marcha a principios
de curso.
A hora dos deberes : Durante todo o período do curso de xornada partida (isto é, agás setembro e
xuño) a biblioteca abre entre 14:30 (hora de saída do comedor) e 15:30 (hora de entrada ás sesións
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de tarde). A finalidade deste horario de apertura é o de facilitar un espazo para @s nen@s que queiran
realizar as súas tarefas escolares. Grazas á diversificación de espazos que permitiron as obras de
ampliación, tamén comparten esta hora alumnado que acode á biblioteca a ler, a xogar (trivial, trivial
junior, xadrez, damas...) ou mesmo a navegar en internet e á novidosa sesión de cine-club dos xoves
no recreo do comedor.
Dado que a inmensa maioría do alumnado xanta no comedor escolar, esta actividade é aproveitada por
unha cantidade moi importante de rapaces.
Recursos da Web: Este ano o traballo de dotación de recursos na Web centráronse na realización dun
LIM sobre Uxío Novoneyra, un JClic que traballaba a xeografía da comarca de Valdeorras e dous
titoriais de uso dos recursos da rede, un referido ás características da Wikipedia e outro con trucos
para mellorar as procuras co buscador google mediante o uso de operadores lóxicos. Pensamos seguir
elaborando estes materiais xa que temos detectado na aula de informática e na realización da
Olimpíada do Saber eivas na formulación das palabras clave, da interpretación dos resultados das
procuras, etc...

Tamén traballamos cos grupos de 6º de primaria a Webquest sobre Darwin, elaborada no curso
anterior, realizando unha wiki co alumnado no que expuxeron os resultados da súa investigación. Tamén
temos que volver a sinalar que a avaría informática que os servizos centrais da Xunta non deron
solucionado (algo tan fácil como cambiar o aparato avariado por un novo) cortaron este traballo e só
grazas á iniciativa do propio colexio que conseguiu dotar de internet á metade dos postos da sala de
ordenadores, puidemos acabar o traballo, iso si, con varios meses de parada entre o comezo do
traballo e a súa realización final.
Asesoramento bibliográfico aos proxectos de infantil: O equipo de ensino infantil do noso colexio
traballa mediante a elaboración de proxectos de traballo. Ao igual que no curso pasado a biblioteca
ofreceu a súa colaboración para o traballo das aulas, realizando procuras dentro dos fondos que
tratasen os temas traballados en infantil, e coa adquisición de fondos reclamados polo profesorado da
etapa.
Acceso á internet: Igual que no curso pasado habilitáronse dous equipos informáticos para o acceso á
internet na biblioteca. O seu uso, por quendas de 15 minutos, require mostrar o carné por puntos do
colexio (sistema de control de comportamento) sen que o número de puntos quitados exceda de 3,
reforzando así o estímulo do carné para mellorar o comportamento individual.
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O uso que se fai dos ordenadores exclúe a posibilidade de chats, e potenciamos o uso para procura
de informacións.
Instalouse un Wifi na biblioteca que permite que, no caso de ser necesario, os ordenadores se poidan
usar en calquera lugar da Biblioteca.
Instalamos un ordenador conectado a un proxector na zona nova da biblioteca que foi bastante usado
polo alumnado e profesorado de infantil nas procuras de información dos seus proxectos, xa que
permite a visualización por un grupo amplo de alumnado.
Usouse tamén este ordenador para a posta en marcha do cine club dos xoves, no que se proxectaron
curtas de cine mudo, con Melies, Chaplin, Keaton, Lloyd, Laurel e Hardy, Houdinni, etc... que
supuxeron unha descuberta para o alumnado que descoñecía este tipo de cine. Resulta curioso que
agora que hai tanta oferta televisiva os contidos son cada día máis monótonos e repetitivos, privando,
por razóns de Share, do acceso a verdadeiras xoias da arte cinematográfica. A elección deste tipo de
cine foi a de poder compatibilizar a súa proxección coa realización doutras actividades na outra sala da
biblioteca. De cara ao curso que vén, a parte de seguir con estas proxeccións pensamos ampliar a
oferta coa inclusión de documentais sobre distintos temas.

Publicacións da Biblioteca
O Barquiño de Papel. Como tódolos anos, este
continuamos editando o noso pequeno boletín
da biblioteca, tanto en papel como en edición
dixital.
Recomendacións de lecturas sobre un tema
determinado, novas do colexio, informacións
sobre as celebracións escolares, traballos
escritos de mestres e alumnos, citas de grandes
autores son as temáticas que se abordan dende
esta publicación.
Sería de desexar que houbese unha maior
implicación na redacción e selección de textos
para a revista e que tivese unha periodicidade
máis regular. Aínda así podemos considerar
como bastante positivo o seu labor, tendo unha
boa acollida por parte do alumnado. As
recomendacións normalmente compleméntanse
coas exposicións temáticas das que xa falamos, co que o efecto animador se multiplica.

Memoria curso escolar 2009-2010

Páxina 12

Biblioteca Escolar Florencio Delgado Gurriarán

Ceip Condesa de Fenosa

Guía da Biblioteca. Elaborouse este ano un
tríptico da biblioteca, cun deseño en cores, moito
máis atractivo e completo que o anterior. O fin
desta guía é a de informar dos servizos que
ofrece a biblioteca, as súas normas de uso,
recomendacións no uso dos ordenadores e
horarios. Esta guía se lle repartirá a todo o
alumnado de novo ingreso e ao profesorado que
chegue novo ao colexio, para facilitar a
integración nas dinámicas da biblioteca.
Blog e páxina Web: A páxina Web da biblioteca (http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/index.html),
así como o blogue continuaron funcionando durante este curso, engadindo anotacións e recursos tanto
nun como noutro. Sinalar que todos os traballos realizados (LIM sobre Uxío Novoneyra, Jclic sobre a
xeografía de Valdeorras, Titoriais de uso da rede) foron subidas á Web da Biblioteca e compartidas con
toda a comunidade do PLAMBE, actitude que é moi frecuente nas bibliotecas escolares galegas e que
consideramos do mellor que pode aportar a participación neste programa.
Como xeito de expoñer as investigacións realizadas sobre Darwin, realizamos unha wiki
(http://evolucionismocondesa.wikispaces.com/) na que se elaboraron unhas biografías dos persoeiros que influíron no
traballo de Darwin.
Melloramos, noutro orde de cousas, a apariencia visual da Web da Biblio, e conseguimos, por fin, ter
un acceso online ao catálogo grazas á instalación dunha base de datos no servidor da Xunta mediante
o programa Bonsai. Aínda así temos algún problema coa compatibilidade do ISO, que non nos permite
visualizar acentos ou eñes, problema que estamos
traballando para ver de solucionalo á maior brevidade
posible.
Con respecto do blogue (http://condesa.blogaliza.org)
seguimos mantendo unha actividade bastante
satisfactoria, aínda que nos gustaría ter máis
comentarios do alumnado. Publicáronse traballos
realizados polos clubs de escritores e escritoras, as
convocatorias de actividades da biblioteca, o
concurso de mascota e o relativo a atoparlle un
nome, adiviñas baseadas en microrrelatos, reflexións
sobre a lingua, etc...

De xestión, adecuación e acondicionamento dos espazos
Dotación e ordeamento da biblioteca: Arestora a biblioteca tal e como está distribuída conta con
dúas salas, unha de traballo e outra de lectura informal. Na de traballo encontramos os fondos das
distintas siglas da CDU e mesas e cadeiras abondo para o alumnado dunha clase.
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Na outra sala sofás, mesa de braseiro, toda a literatura de ficción tentan crear un ambiente distendido
para animar a unha lectura relaxada.
Tense mellorado a dotación de mobiliario para esta zona de lectura informal pero aínda lle cómpre
algunha que outra mellora. Esperamos poder dotar dunha serie de banquiños, a xeito de bancadas de
teatriño, á zona onde pensamos situar o lugar de lecturas dos alumnos maiores aos pequenos; tamén
queremos dispoñer de mesas cadradas ou circulares para esta mesma zona; por último cremos que
sería moi interesante dispoñermos duns cantos paneis coa dobre finalidade de que sirvan para a
instalación de exposicións como para delimitar distintas zonas na biblioteca que permitan compatibilizar
varias actividades ao tempo.
Sinalización; A biblioteca, loxicamente, está organizada seguindo as pautas
da CDU, e para facilitar as cousas ao alumnado, os estantes están pintados
coas cores dos díxitos da CDU, co que se facilitan enormemente as
procuras. Estas pinturas compleméntanse con carteis coas devanditas cores
e as temáticas que corresponden ás CDUs colocados no espazo da
biblioteca.
Con todo, o feito de que neste curso se deseñase unha mascota da
biblioteca, elixida entre as mascotas deseñadas polo alumnado tras unha
convocatoria de concurso na biblioteca, suxírenos que podemos tentar ir
introducindo á mascota na sinalización das materias, mellorando a calidade
visual da biblioteca e introducindo un leit motiv atractivo para o alumnado.
Axudantes da biblioteca Durante o curso unha serie de alumnos e alumnas de 3º ciclo de primaria,
decidiron voluntariamente prestar a súa colaboración nas tarefas de biblioteca, en labores de xestión de
empréstamos e devolucións e control dos horarios de uso dos ordenadores.
Se ben cómpre ter unha supervisión do seu labor, desenvolvéronse fenomenal nas súas tarefas e
supuxeron unha axuda estimable.
Para sinalar @s encargad@s do día elaborouse un carné de axudante da biblioteca, e ao fin do curso,
nunha entrega de premios das Letras Galegas, agasallámolos cun diploma que os acredita como
colaboradores da Biblioteca.
Visto o ben que se desenvolveron non cabe dúbida que teremos que lle dar continuidade no vindeiro
ano e ampliar, se cadra, as súas funcións, nomeadamente a función de contacontos para os máis
cativos en horario de recreo.
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Grao de implicación do centro e da comunidade educativa e contribución da
biblioteca á adquisición das competencias básicas.
A implicación de mestres, alumnado, familias e do equipo directivo do centro hai que a valorar como moi
positiva.
1. O alumnado responde participando maioritariamente nas iniciativas que se lle propoñen dende a
biblioteca. Hai que sinalar que a participación na maioría de todas estas actividades realízase dun xeito
voluntario e sen agardar premios pola mesma, o que dá máis valor a esa participación.
2. Tamén o profesorado, como xa se ten sinalado, participa activamente no desenvolvemento das
actividades suxeridas polo equipo de biblioteca, tanto nas actividades puntuais (os martes conto, a
procura do tesouro...), como naquelas que requiren un compromiso de traballo ao longo do curso
(clubs de lectura, vaille co conto ao profe, a olimpíada do saber..).
Por outra banda unha maioría do colectivo de mestres aporta as súas suxestións para a mellora das
actividades, involúcrase na súa preparación, motiva ao seu alumnado para que tomen parte nas
propostas de traballo e pide orientacións bibliográficas para o seu traballo na aula.
O profesorado tamén se responsabiliza de levar adiante o programa de lectura silenciosa, de actualizar
os fondos da biblioteca de aula (aínda que neste aspecto haberá que sinalar que o alumnado de 6º
de primaria utiliza libros propiedade do alumnado, que intercambian entre eles, e non utilizan os fondos
da biblioteca) e de promover a participación nas convocatorias da biblioteca e do ENDL.
3. Con respecto ás familias (nais/pais) sinalar que teñen disparidade de niveis de participación. Hai
familias que por mor de horarios de traballo ou problemas similares son alleas case por completo á vida
do centro, mentres que outras familias participan practicamente en canta actividade se propón, tanto
como espectadores como actores das mesmas. Entre as nosas prioridades deberá estar fomentar
actividades que favorezan a participación das familias, en especial aquelas que non participan de seu.
Por iso a nosa proposta de traballo cara ao ano que vén terá que incluír e priorizar actividades como o
Martes conto, libros viaxeiros ou a olimpíada do Saber, que supoñen todas elas unha canle de
participación das familias.
4. Por último comentar o apoio que o equipo directivo fai á biblioteca, tanto económico, superando con
creces o 10% do orzamento xeral do colexio que vén reflectido no PXA, como organizativo ou
loxístico.
Unicamente sinalar que coa dotación de persoal do centro e as horas de coordinación e gardas que
hai que manter, resulta realmente imposible asignar un horario de traballo para a biblioteca, de feito o
horario actual baséase na cesión de gardas de recreo na biblioteca e a compatibilización do horario da
Xefatura de Estudos coas funcións de encargado da Biblioteca.
Cremos que este é un problema xeneralizado en todos os centros, pero non por iso debemos calar a
necesidade de que nos cadros de persoal se tivesen en conta as necesidades de xestión e
dinamización da biblioteca escolar, se queremos que funcione como un verdadeiro centro de recursos
para a aprendizaxe.
En canto á adquisición das competencias básicas resulta evidente que a biblioteca e as actividades que propón
para a súa realización nas aulas, teñen un importante papel e non só nas competencias relacionadas coa lectura
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e a escritura. Especial relevancia teñen na nosa programación as actividades encamiñadas á adquisición da
competencia no tratamento da información e a competencia dixital así como a competencia para aprender a
aprender.
Cando traballamos a autonomía na procura de documentación e de informacións, cando proporcionamos
accesos a internet para realizar as nosas procuras de información, cando dun xeito lúdico ao través da
olimpíada do saber, promocionamos o uso de internet como fonte de informacións, estamos, sen dúbida,
traballando a adquisición destas competencias.
Durante este curso tanto os alumnos de 3º Ciclo de primaria, como os de ensino infantil, realizaron traballos
con proxectos de investigación, nos que a biblioteca colaborou co asesoramento bibliográfico, e que resultan
importantes na adquisición e afianzamento de habilidades que concorren ao desenvolvemento das
competencias básicas xa aludidas.
Tamén queremos, de cara ao curso que vén, implicar a todo o claustro nun Proxecto Documental Integrado. De
feito nunha enquisa de avaliación que realizamos a fin de curso entre o profesorado xunto ao recoñecemento
de ignorancia do que supuñan os proxectos documentais, unha boa parte do claustro manifestábase disposta á
posta en marcha dun proxecto deste tipo de cara ao vindeiro curso.

Actividades de formación
Como se anunciaba no proxecto do presente curso, os membros do equipo de apoio á biblioteca
constituímonos no Cefore do Barco como grupo de traballo para a posta en marcha dun Club de Lectores
entre o Profesorado. A finalidade, xa explicada en apartados anteriores, era a de avaliar de primeira man as
lecturas do noso alumnado no referido a calidade literaria, os valores traballados, adecuación das ilustracións,
etc... Tamén participamos nos encontros do PLAMBE realizados en Santiago.
Xunto a estas actividades de formación a nosa Biblioteca foi requerida para expoñer as experiencias que
levamos desenvolvidas en materia de TICs na súa relación coa xestión e dinamización bibliotecaria, tanto polo
CEFORE de Santiago como polo de Ourense.

Materiais producidos
Como xa se ten comentado noutros apartados desta memoria, foron varias as publicacións e materiais
informáticos elaborados polo persoal do equipo de apoio á biblioteca:
• Titorial sobre a Wikipedia
• Titorial sobre algúns operadores lóxicos nas procuras de Google
• LIM sobre a figura de Uxío Novoneyra
• Jclic sobre a Xeografía de Valdeorras
• 3 números do boletín “O Barquiño de Papel”
• Guía de Usuarios da Biblioteca.
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Avaliación
Para avaliarmos o noso proxecto utilizamos como indicadores fundamentais a participación de mestres e
alumnado nas nosas propostas de traballo, e tamén o nivel de satisfacción suscitado polas mesmas. Para
averiguar o nivel de satisfacción do profesorado puxemos en marcha unha enquisa anónima na que se pedía ao
profesorado que puntuase distintos aspectos das actividades da biblioteca, a súa predisposición a embarcarse
en novas actividades así como que expuxese iniciativas para a mellora dos servizos que a Biblioteca ofrece á
comunidade educativa.
Temos que valorar o noso labor, atendendo a eses parámetros e os resultados da enquisa, como moi positivo.
A participación do alumnado é absolutamente maioritaria. Os empréstamos, como mostran as gráficas do
apartado de actividades da Biblioteca, mantéñense a niveis moi altos, e grazas ao PLSS as bibliotecas de aula
renováronse máis que nunca.
A valoración que o claustro fixo das actividades promovidas pola biblioteca foi positiva destacando a valoración
que todo o colexio fai do PLSS como moi positivo e coadxuvante na adquisición de competencias básicas.
Tamén valoramos moi positivamente as aportacións realizadas de cara á suxestión de actividades cara ao ano
que vén, e de feito, recollémolas no proxecto de actividades para o curso 2010-11.
Queremos sinalar que o feito de existir razóns para xustificar a falla de sistematización dos Martes Conto e da
formación de usuarios, non quita para que nos sintamos mal por non ter sabido dar solucións aos problemas
organizativos que propiciaron o abandono parcial destas actividades.

Previsión de futuro.
En principio esforzarémonos en recuperar con regularidade as actividades de “Os Martes... conto” e dotar de
normalidade á de formación de usuarios, as principais tachas deste curso.
Noutro orde de cousas queremos seguir traballando na adecuación do mobiliario da biblioteca, na optimización
do espazo mediante o uso de paneis móbiles, e, na medida do posible, ampliando o número de postos de
ordenadores con acceso á internet.
Queremos seguir traballando cos nosos axudantes e ir, na medida das nosas posibilidades, aumentando as súas
funcións.
Queremos continuar cos clubs de lectura, de escritura e o de lectura de mestres.
Queremos dar unha redacción definitiva ao Proxecto Lector de Centro, de acordo aos puntos que neste curso
discutimos.
Para finalizar poñeremos o máximo esforzo para tentar implicar a todo o centro nun proxecto documental
integrado a desenvolver no próximo curso, posto que é o camiño no que anda a educación hoxe en día, e é
un camiño que nós tamén queremos percorrer.
Vº e Prace
O Director

Asdo.: Francisco Pérez Lemos
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