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1.GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS
Unha primeira valoración dos obxectivos propostos no proxecto da Biblioteca Escolar para
este ano debe ser necesariamente positiva: acadamos un segundo premio de boas
prácticas na convocatoria do MEC que motivou enormemente ao claustro e á comunidade
escolar, complementamos ás tarefas de dinamización lectora con programas-contrato
dirixidos á mellora da comprensión lectora por parte do alumnado, renovamos parte do
mobiliario da biblioteca facéndoo máis agradable aos usuarios, puxemos en marcha
iniciativas para a implicación das familiar na dinamización da biblioteca... a máis de
continuar coa programación xa consolidada de atividades.
Con todo queremos sinalar unha menor participación nas actividades vountarias do
alumnado do 3º Ciclo, probablemente porque estamos no segundo ano de aplicación do
plan Abalar e as angueiras do profesorado sexan á de implementar este programa,
esquecendo en parte a necesaria motivación na aula para a participación nestas
actividades. Isto non quere decir que houbese unha baixa participación nestes alumnos
noutras actividades, como a realización de traballos de investigación na biblioteca, que
foron moi frecuentes, e só que baixou un tanto a porcentaxe incluída en clubes de lectura
e escritura así como na olimpiada do Saber.
Tamén temos que valorar positivamente o traballo no Proxecto Documental adicado este
ano ao estudo da paisaxe, proxecto impulsado pola Biblioteca canda o Comité Ambiental
e o Equipo de Normalización e dinamización Lingüística. Este proxecto inclúe o uso dunha
wiki como ferramenta de edición do traballo de investigación, o que engade un alto valor
pedagóxico pola práctica nesta ferramenta, que nós consideramos de gran interese e do
que falaremos polo miúdo noutro apartado desta memoria.
O programa de axudantes da biblioteca contou con máis voluntari@s que nunca, e
podemos case falar de que en certo sentido, e a parte unha necesaria supervisión para
resolver problemas puntuais que excedesen a capacidade dos axudante e para o
tratamento técnico dos novos fondos, temos unha biblioteca que se autoxestiona con
bastante eficiencia.
Incluímos no blogue da Biblioteca, este ano máis activo ca nunca, unha enquisa na que
os usuarios puideron valorar os servizos e recursos ofrecidos, e na que se ofrecía a
posibilidade de propor actividades novas e rexeitar aquelas que non gustasen, e
obtivemos unha moi boa valoración por parte do alumnado, tomando nota, como non das
críticas que tamén houbo sobre determinados aspectos do funcionamento da mesma, e
das que falaremos ao longo desta memoria.
2.HORARIO REAL DO RESPONSABLE DA BIBLIOTECA.
Ao igual que o ano pasado o responsable da biblioteca escolar é Xoaquín Carlos
Freixeiro Álvarez, xefe de estudos, mestre especialista en educación musical e
coordinador TIC do centro, coordinado o proceso de implantación das aulas Abalar (que
este ano se completou coa chegada dos equipamentos para 5º de primaria), actuando de
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coordinador e docente dun proxecto de formación e asesoramento en centros para a
elaboración e uso das ferramentas web na práctica educativa
A nosa biblioteca pertence ao Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) dende
a terceira convocatoria, levando daquela cinco anos de permanencia neste plan.
O horario, aínda que nos gustaría amplialo coa posibilidade de termos un profesor de
apoio permanente na biblioteca (posibilidade que coas medidas que sobre persoal se
teñen tomado nos últimos tempos semella esvaecerse aínda máis) mantén o de anos
anteriores: permanece aberta todos os día no recreo 12:00 a 12:30h para préstamos e
devolucións atendida polo responsable da biblioteca e un equipo de alumn@s
colaboradores. Abre tamén todos os días de 14:30 a 15:30 horas no horario do recreo do
comedor, entre as sesións de mañá e tarde, e os martes de 17:00 a 18:00 horas,
coincidindo co horario de titoría aos pais. Tamén en horario lectivo hai un horario de uso
por parte das distintas clases do colexio, ademais do uso que se fai desta por grupos de
alternativas á relixión e grupos de apoio.
Todos os días de 10:00 a 11:10 h. o responsable da biblioteca adícase á recollida dos
empréstamos polas clases de infantil e primaria, ordena os fondos e fai traballos de
catalogación.
Xunto ao profesor bibliotecario hai profesores voluntarios que se encargan de levar a cabo
as distintas actividades da biblioteca, e temos que destacar tamén a presencia dun
bastante nutrido grupo de nais/pais (por fin algúns homes se animan) que colaboran nas
actividades de animación cos máis pequenos. Hai que sinalar que estes pais/nais
participaron en actividades de formación para afianzar técnicas de conta-contos ao través
dun obradoiro de formación artellado polo equipo de apoio á biblioteca, dentro dun grupo
de traballo realizado ad hoc.
Os traballos de ambientación, organización e desenvolvemento de proxectos fanse coa
colaboración de case o total do profesorado do centro, sempre coordinados polo equipo
de apoio á biblioteca.
O equipo de apoio á Biblioteca está constituído neste curso por:
◦Consuelo González Rodríguez
◦María Carmen Fernández Sueiras
◦Xoaquín Freixeiro Álvarez
◦Mª del Carmen García Fernández
◦Sonia González González
◦Angeles Pestaña Barredo
María Carmen Fernández Sueiras por problemas de saúde estivo practicamente todo o
curso de baixa, pero o seu posto, tamén nas responsabilidades da biblioteca e nas
actividades que desenvolvía, foi ocupado pola súa profesora substituta: Iria Rodríguez
Guimarey.
O Equipo de Apoio á Biblioteca segue a estar constituído basicamente por mestres con
anos de permanencia no centro xunto a profesores de nova incorporación. Este feito nos
permite combinar experiencia e innovacións, nun cóctel moi interesante e que ten dado
moi bos resultados en anos anteriores e neste tamén. Esperamos manter esta
composición nos próximos cursos pois facilita enormemente a posta en marcha de
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actividades nas que xa temos experiencia previa, e tamén nos permite introducir novas
aportacións que enriquecen a nosa oferta.
Os membros do equipo levan aos distintos equipos de ciclo e departamentos as propostas
da biblioteca, buscan persoal colaborador nos mesmos, recollen as críticas das
actividades nun feed-back contínuo que nos permite retomar constantemente os
prantexamentos das actividades depurando erros.
Sinalar, por último que dende hai anos o equipo se constitúe en grupo de traballo o que
permite levar adiante actividades de formación que inciden directamente na marcha da
biblioteca. Neste curso o equipo traballou sobre os autores clásicos dos contos
(Andersen, Perrault e os irmáns Grimm) e sobre a técnica dos contacontos, actividade
que creou un obradoiro de contacontos para os pais e nais que deu uns resultados moi
satisfactorios e do que volveremos falar máis adiante.
1.ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS ACCIÓNS PROCEDEMENTOS E RECURSOS.
1.1.TEMPORALIZACIÓN INICIAL.
Xestión técnica e organizativa:
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

Actividades de capacitación Mantemento de catálogo
Mantemento de catálogo
do profesorado
Formación de alumnado Formación de alumnado
Mantemento de catálogo
voluntario.
voluntario.
Cambio de mobiliario na sala
de estudo.
Formación de usuarios
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

Explicación das normas de
funcionamento da biblioteca
Folleto explicativo
O gardián do silencio

Coñecemento das distintas As distintas
obras de referencia e os documentos.
seus usos.
Piñeiros
Colocación dos piñeiros de
control de ruído

partes

dos

Educación documental.
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

Hora dos deberes
Guías de lectura
Proxecto Doctal Integrado
Cine Club
Acceso a internet

Hora dos deberes
Guías de lectura
Olimpíada do Saber
Acceso a internet
Proxecto Doctal Integrado
Cine Club

Hora dos deberes
Guías de lectura
Acceso a internet
Proxecto Doctal Integrado
Cine Club

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

Os Martes...Conto
Vaille co conto ao profe

Os Martes...Conto
Vaille co conto ao profe

Os Martes...Conto
Vaille cun conto ao profe

Animación á lectura
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Boletín da biblioteca "O
Barquiño de Papel"
Clubs de lectura
Clubs de escritura
Exposicións de novidades
Lectura silenciosa
Lecturas do venres

Boletín da biblioteca "O
Barquiño de Papel"
Clubs de lectura
Mercado de intercambio
A caza do Tesouro
Exposicións de novidades
Lectura silenciosa
Lecturas do venres

1.2.DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES
a)Actuacións en relación coa organización e xestión:
Propuxémonos como obxectivo para este curso a instalación dunha porta para separar as
dúas salas da biblioteca co fin de poder realizar as sesións de cine-clube dos xoves sen
interferencias no traballo da sala de estudo, e a tal fin se presentou persoal dunha
carpintaría da zona a tomar medidas e
elaborar un presuposto. O certo é que a
día de hoxe, e a pesares da nosa
insistencia, non conseguimos que
colocasen a porta en cuestión, polo que
non se conseguiu a anceiada separación
entre as dúas salas. Seguiremos
insistindo para ver se ao longo do
período de vacacións se coloca a porta
e podemos comezar o novo curso
dispondo deste separador de espazos.
No tocante a mobiliario, e grazas á
achega que acadamos ao recibirmos o 2º
premio de boas prácticas do MEC,
decidimos cambiar as librarías da sala de
•Aspecto das novas librarías
estudo, substituíndo as antigas metálicas
por unhas novas de contrachapado. O
resultado foi moi satisfactorio, realizándose o cambio durante o período de vacacións do
Nadal sen interrumpir a actividade da Biblioteca. Así, e de cara ao verán, pensamos na
posibilidade de tamén substituír na parte adicada á literatura uns andeis de madeira
antigos e pouco axeitados por mobles similares aos colocados na outra sala.
Por último tamén estamos buscando uns bancos corridos para facilitar o uso da zona de
audiovisuais, pero polo de agora tampouco demos atopado o mobiliario que temos en
mente para esta zona. En todo caso preferimos esperar a atopar algo de acordo coas
nosas necesidades e non coller a primeira oferta que apareza e que logo non satisfaga as
nosas expectativas.
Os axudantes da biblioteca seguiron realizando actividades relacionadas coa xestión.
Neste curso foron moitos os nenos e nenas que solicitaron ser axudantes e que realizaron
estes labores. As quendas realízanse coa participación de encargados (alumnos dos
cursos superiores) e axudantes (alumnado dos cursos inferiores, dende 2º a 4º), sendo os
encargados os que se dedican a formar nas cuestións básicas da xestión aos axudantes,
modelo que segue dando uns froitos altamente positivos, e que, polo tanto, insistiremos e
6

Memoria PLAMBE 2011-2012

Ceip Condesa de Fenosa

potenciaremos no futuro.
Seguimos sen acadar uns bos resultados na actividade de contacontos dos maiores para
cos máis pequenos e neso pesa bastante a inadecuación do espazo da biblioteca,
coincidente, como xa se sinalou, cunha menor participación do alumnado de 6º e 5º curso.
Estivemos procurando unha serie de elementos materiais (trono, banquiños para escoitar,
alfombras...) para adecuar un espazo para a realización da actividade, pero non é doado
atopar o que temos en mente. Tentaremos ir solventando estes problemas de adecuación
do espazo durante o vindeiro curso, así como traballando para conseguir unha maior
implicación do alumnado do terceiro ciclo.
b)Actuacións en relación coa dinamización e promoción dos recursos da
biblioteca, coa súa integración no tratamento do currículo e a súa contribución ao
desenvolvemento das competencias básicas do alumnado:
Mantemos, ao igual que en cursos pasados
o sistema de empréstamos, nos períodos de
recreo (na sesión da mañán e no recreo do
comedor), así como a recollida dos libros
devoltos polas aulas de infantil e primeiro
ciclo na primeira hora da mañán.
Este momento da recollida é tamén unha
ocasión para valorar a cantidade de
empréstamos realizados e para animar ao
alumnado a acudir a realizar empréstamos,
co que conseguimos unha notable
participación nestas actividades.
Tamén o noso boletín "O Barquiño de •Dúas axudantes dispostas para realizar os
Papel",
continuou
a
súa
edición, empréstamos no recreo
publicándose 3 números ao longo do ano,
tanto en papel (distribuído a todo o
alumnado do centro) como na edición dixital ao través do blogue da biblioteca usando
Scribd como servidor.
As exposicións de novidades editoriais e de seleccións temáticas dos fondos, de
acordo coa época do ano e as celebracións escolares, foron contínuas ao longo do curso.
Estas exposicións, ao sacar os libros dos seus andeis e mostralos dun xeito diferente,
despertan a curiosidade dos usuarios e usuarias, o que se reflicte no seu empréstamo,
diversificando os títulos e coleccións máis lidos.
"A hora dos deberes" seguiu coa súa actividade igual que en anos anteriores, facilitando
un horario no que o alumnado pode realizar as tarefas escolares facendo uso dos
recursos da biblioteca, incluído o acceso a internet xunto dos recursos bibliográficos, e
mesmo solicitando axuda do profesorado que se encarga da atención desta. O seu
horario é de 14:30 a 15:30 horas, isto é, no horario libre do recreo do mediodía, entre o
final da comida do comedor escolar e o comezo das clases da sesión de tarde.
O blogue da biblioteca (http://condesa.blogaliza.org) foi un dos eixes do traballo da
7
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biblioteca, contando este ano cunha maior participación que en cursos anteriores
acadando un nivel de publicación bastante alto e moito máis participativo no tocante aos
autores (encargado da biblioteca, coordinadores de clubes de lectura e escritura,,,).
As temáticas dos artigos do blogue van dende a publicidade das actividades da biblioteca,
efemérides, novas dos clubes de lectura, convocatorias de concursos, producións dos
clubes de escritura, novidades do proxecto documental... en fin abranguen a práctica
totalidade das actuacións da biblioteca.
Tamén, e aproveitando google docs, realizamos enquisas de satisfación do uso da
biblioteca que nos permitiron a valoración do noso labor ao longo do curso.
O número de comentarios vai subindo o
que demostra esa maior vitalidade, que
tamén se reflicte no número de visitas
(1242 neste último ano, máis do doble ca
no ano pasado).
Valoramos enormemente este auxe do
blogue e pensamos continuar nesta liña
de mellora, posteando contidos de
interese
e
cunha
dinámica
de
actualización constante.
O club de lectura de mestres, ao igual
que no curso pasado, tivo moi pouca
actividade, aínda que se fixeron lecturas •Captura de pantalla do blogue coa edición dixital
do Barquiño de Papel
dalgúns títulos para a súa valoración
como textos de lectura obrigada para o
alumnado. A idea que expresamos o ano pasado de relanzar a actividade deste clube foi
abandoada pola moi importante carga de traballo que tivo que afrontar o equipo de
biblioteca e o centro en xeral, ao estarmos implicados en moitos programas (Abalar,
programas contratos, axenda 21, proxecto documental, PFAC, grupos de traballo -5-, e
seminarios permanentes de formación) o que fixo difícil contar con tempo suficiente para o
seu desenvolvemento
Non obstante non queremos deixar no esquecemento este clube e tentaremos que se
poña en marcha en canto haxa condicións axeitadas para o seu funcionamento regular.
c)Actuacións en relación coa formación de usuarios e educación para o acceso á
información (Educación documental):
Durante este curso ou Equipo de Apoio á Biblioteca traballou o tema dos contos
tradicionais, centrándonos en tres autores clásicos, Andersen, Perrault e os irmáns
Grimm. Para o estudo destes autores constituímonos nun Grupo de Traballo que, canda
a elaboración dunha miniquest, na que se inclúe un LIM para o coñecemento das liñas
básicas da biografía destes autores e das súas obras, traballou un obradoiro de pais/nais
de técnicas de contacontos, para o que contamos coa colaboración do grupo Gargallada
Teatro do Barco de Valdeorras, como ponentes da formación.
O obradoiro tivo tres sesións de docencia, unha na que se expuseron as técnicas básicas
do contacontos, unha segunda sesión de traballo práctico e outra de coñecemento dos
recursos que se poden atopar na biblioteca (kamishibai, libros pop-ups, monicreques,
8
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teatro de sombras...). Consideramos que este obradoiro permitiu desenvolver dun xeito
moi especial a actividade dos Martes... Conto, así como a Procura do Tesouro coa
colaboración do grupo Gargallada e outro grupo de nais.
Valoramos moi positivamente toda a actividade que desenvolveu o grupo de traballo,
sobre todo no tocante á mellora destas iniciativas citadas.
Continuamos tamén realizando actividades virtuais de formación de usuarios referidas
ao coñecemento das normas e organización da biblioteca, os distintos tipos de obras de
referencia e os distintos elementos dos documentos que nos permiten acceder ás
informacións que posúen. Estas actividades están realizadas utilizando Jclic, e trabállanse
nas sesións de formación de usuarios presenciais de benvida á biblioteca durante o
primeiro trimestre, e, para os alumnos dos cursos superiores, nas sesións que realizan no
segundo e terceiro trimestre, empregando o ordenador da zona de audiovisuais.
Tamén se traballou o mapa interactivo da biblioteca onde se mostra a distribución dos
fondos e as distintas seccións cos servizos que nelas se prestan.
Tamén, e co e-reader mercado o ano pasado, mostramos como será a lectura maioritaria
do futuro.
Como en anos anteriores seguimos a dar difusión á guía de benvida da biblioteca, e ás
actividades de coñecemento do funcionamento de recursos da rede, como son Google
e Wikipedia, mediante uns titoriais realizados con Wink.
Por segundo ano consecutivo puxemos en marcha un proxecto documental integrado,
coordinado en conxunto pola Biblioteca, o Equipo de Normalización Lingüística do centro
e o Comité Ambiental do mesmo. Se o ano
pasado procuramos as pegadas de celtas e
romanos na comarca, este ano traballouse
o tema da Paisaxe, centrada en
Valdeorras.
O tema, moi amplo, abranguendo os
elementos
xeográficos,
biolóxicos,
etnográficos, xeolóxicos... da comarca foi
traballado por todo o centro dende infantil a
6º de primaria artellouse en torno a unha
web que artellaba o proceso e unha wiki
para a recollida de datos de cada un dos
apartados nos que se dividiu o traballo.
•No entroido todo o colexio se disfrazou de elementos da
Como vimos de comentar a amplitude do paisaxe e xuntos formamos a paisaxe de Valdeorras
tema excedeu as expectativas que se
tiñan, e houbo que deixar apartados sen
tratar, así que se valorou a posibilidade de rematar o proxecto no próximo curso,
atendendo fundamentalmente á interacción do home e a paisaxe (deportes na natureza,
agresións á paisaxe, poboación, construccións, cultivos...).
A idea é que como resultado final dos nosos traballos poidamos elaborar unha guía
turística completa da comarca de Valdeorras: etnografía, flora, fauna, ríos e serras,
lugares de interese especial... pero, como xa se dixo este traballo quedará para o curso
que vén.
Con todo o proxecto atinxiu a toda a actividade do centro (revista das letras, entroido,
olimpíada do saber, actividades da Axenda21, traballos de aula...) e, como no proxecto do
9
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ano pasado, acadou unha moi boa valoración do claustro e da comunidade escolar no seu
conxunto.
Tamén consideramos moi positivo o feito de que puidesemos involucrarnos todos os
equipos (biblioteca, normalización e Axenda21) nun proxecto común, e, como non, a
práctica do profesorado e alumnado no manexo e administración dunha wiki. Este é un
punto ao que volveremos cando falemos dos clubes de escritura e unha posible actividade
de cara ao ano que vén.
"A olimpíada do saber " concurso no
que os alumnos participan en pequenos
grupos para tratar de desentrañar
enigmas mediante unha serie de pistas
que se van facendo públicas día tras
día, volveu ocupar durante seis
semanas do segundo trimestre unha
parte do traballo da biblioteca. Do
mesmo xeito que o ano pasado a
temática estivo marcada polo Proxecto
Documental,
tamén
este
ano
traballamos enigmas relacionados coa
paisaxe de Valdeorras.

•Os enigmas da Olimpíada tiveron que ver coa paisaxe de
Valdeorras

Mantemos a dotación de ordenadores
na biblioteca con 6 postos, 2 adicados a
xestión e audiovisuais, e 4 de uso aberto en quendas de 15 minutos. Puidemos apreciar
como nas épocas da olimpíada do Tesouro o seu uso se refería á procura da información,
e tamén que aumentou o uso para a elaboración de traballos e para acadar información
sobre aspectos do proxecto documental. Aínda así o seu uso segue a ser
maioritariamente lúdico, se ben a tendencia a este progresivo maior uso destes recursos
en tarefas informacionais nos anima a seguir pola vía de animar aos mestres titores a
intensificar os encargos de traballos que propicien un uso investigador dos aparatos.
Temos que sinalar que se ben o número de ordenadores non aumentou si que se
melloraron os equipos que estaban en funcionamento, substituíndo dous ordenadores
portátiles moi usados xa, e pouco eficientes, por aparatos novos.
Se o ano pasado falabamos do gardián do silenzo, como unha actividade impulsada
polo comité ambiental do centro para diminuír o ruído que se xeraba a determinadas
horas na biblioteca, este ano, ao introducir un novo sistema (os piñeiros verdes e
vermellos) noutros aspectos da vida do colexio (filas e comedor), a biblioteca tamén
pasou a utilizar este sistema de control de comportamento. O sistema consiste nunha
serie de figuras de piñeiros colocadas en distintos lugares da biblioteca co reverso en
verde e o anverso en vermello. Os axudantes da biblioteca, se detectan unha zona da
biblioteca na que o nivel de ruído está por encima dun nivel aceptable, cambian o piñeiro
a vermello. Dado que o sistema está extendido por todo o colexio todos saben o
significado deste cambio e adoptan un comportamento máis axeitado para conseguir que
se lle volva colocar en verde. Tamén este aspecto está sendo estudado mediante unha
enquisa a todo o alumnado e esperamos ir mellorándoo para o vindeiro ano.
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Mención á parte merecen os axudantes da Biblioteca, como xa se sinalou en apartados
anteriores, que xestionaron os préstamos, as quendas dos ordenadores... deixando ás
funcións do encargado a un mero labor de supervisión.
d) Actividades en relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do
Proxecto Lector do Centro:
As actividades de fomento da lectura son un dos eixes fundamentais da actividade da
Biblioteca e correspóndense con actividades moi ben valoradas por toda a comunidade
escolar. Iso non quere dicir que se convertan en actividades estáticas, se non que
constantemente estanse a renovar en función de correccións que se introduce segundo
se van detectando defectos na súa formulación.
Para comezar queremos sinalar o Programa de Lectura Silenciosa Sostida, que, ao
igual que en anos anteriores se realiza no primeiro cuarto de hora do horario escolar, nun
espazo horario reservado ao efecto dentro do horario base do centro. Esta actividade, xa
perfectamente asimilada por toda a comunidade escolar, segue a ter unha valoración moi
positiva como en cursos anteriores.
Temos que sinalar aquí que introducimos
unha variante na lectura silenciosa, e é que
por quendas das distintas clases, fomos
facendo os venres... lecturas dos autores
galegos homenaxeados nestes anos 2011 e
2012: Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro e
Valentín Paz Andrade.
Así, nos últimos cinco minutos do período
de lectura do venres, os alumnos dunha
aula, que previamente traballaron un texto
narrativo curto ou unha poesía dos autores
citados, acuden ás distintas aulas do centro
e len, en voz alta, os textos aos alumnos e
alumnas dos distintos cursos.
•As lecturas dos venres
Alén dunha sinxela homenaxe aos autores a
actividade
procura
desenvolver
a
competencia lectora e supón un traballo previo nas aulas de comprensión do texto, da
procura dun ritmo de lectura axeitada, de dicción...
Tamén esta actividade contou cunha moi boa valoración por parte do claustro e alumnado,
polo que pensamos na continuidade desta actividade, atendendo a outros autores, no
vindeiro curso.
Tamén "Vaille co conto ao profe", unha actividade que consiste en que nos recreos un
profesor se sitúa nunha mesa de braseiro na biblioteca en situación de dispoñibilidade
para que calquera alumno lle vaia ler voluntariamente un conto, tivo continuidade neste
curso. A actividade realizouse os luns, mércores e venres durante o recreo da mañán e
seguiu a ter unha boa acollida sobre todo polos alumnos e alumnas dos primeiros cursos
de primaria, aínda que tamén participaron alumnado dos cursos superiores.
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Segue a se nos resistir a actividade de contacontos que chamamos "No recreo cos máis
pequenos". Ao igual que no curso pasado non demos atopado suficientes alumnos
voluntarios para o desenvolvemento normal da actividade, o que, sumado a que aínda
non demos disposto un espazo axeitado para realizar a actividade, toda vez que non
atopamos no mercado a uns prezos asequibles o mobiliario axeitado, fixeron que se
tivese que suspender.
Pensamos que a falla de voluntari@s para a realización da actividade ten múltiples
causas, entre elas e fundamentalmente, a falla do espazo axeitado, xa sinalado no
parágrafo anterior.
Aínda así seguimos a estar convencidos de que esta é unha actividade de grande
interese e tentaremos poñela en marcha , de novo e en boas condicións, para o próximo
curso. Daquela imos tentar remodelar o espazo da sala de lectura distendida para
preparala para a actividade e, dende os clubes de lectura, tentar atopar o alumnado
voluntario para levala a cabo.
Moi positiva foi, pola contra, a actividade de " Os Martes... conto", desenvolvida por pais
e nais de alumnado de ensino infantil. Como xa se comentou, ao través do grupo de
traballo constituído polo equipo de apoio á biblioteca, realizouse un obradoiro de
contacontos en colaboración co grupo de teatro afeizoado do Barco "Gargallada Teatro".
Así, a comezo do curso, mantivemos unha reunión cos pais e nais nas que se lles
explicou o que tentabamos facer. Logo mantivemos tres sesións de traballo nas que se
nos explicou a técnica do contacontos, fixemos actividades de desinhibición, xogos
teatrais, e por último tivemos unha última reunión na que coñecemos os distintos recursos
bibliográficos e materiais cos que conta a biblioteca para desenvolver estas actividades.
Este obradoiro, xunto á introdución dalgunhas normas que se tiñan relaxado nas últimas
edicións, fixeron que a actividade recuperase todo o seu valor de achegamento á
biblioteca por parte dos máis pequenos, a máis de conseguir unha implicación moi alta
por parte das familias.
"A busca do Tesouro", xogo concurso no
que hai que atopar un enigma ao través da
escoita atenta dun conto contou este ano
coa inestimable colaboración do grupo
Gargallada e das nais colaboradoras no
Martes... Conto. Para os cursos superiores
(2º e 3º ciclo de primaria) o grupo Gargallada
Teatro representou fragmentos da súa obra
"A abraiante vida de Brian", mentres para
infantil e primeiro ciclo foron varias nais
voluntarias que contaron tres contos aos
•O grupo Gargallada Teatro na súa representación
rapaces.
Para acudir á actividade os rapaces tiveron para a Busca do Tesouro
que levar unha ficha de participación na que
ían cubrindo as distintas preguntas coas respostas que atoparon ao longo das historias
contadas ou representadas, para, ao remate, descubrir unha verba agochada que lles
indicaba que era o que tiñan que buscar polo patio do colexio. Ao remate do conto todos
saen ao patio na procura dos obxectos aos que se refiren os enigmas.
Valoramos moi positivamente o xeito de levar a cabo esta actividade, e esperamos que
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para o curso que vén poidamos artellar unha nova colaboración que a enriqueza aínda
máis se cadra.
Os clubs de lectura e de escritura funcionaron tamén este ano, aínda que cunha menor
participación no tocante ao alumnado do terceiro ciclo.
No que atinxe aos clubes de lectura funcionaron cinco clubes con trinta rapaces
participantes, mantendo unha reunión semanal en horario de recreo cos seus profesores
coordinadores. Houbo un moi bo nivel, lendo un libro por trimestre e con temáticas moi
variadas (adaptacións do Quijote, contos de Halloween, Sadako, o Carteiro de Bagdag, a
saga de Ulysses Moore...).
Mención a parte merecen os clubes de escritura, tres, dos que só funcionou un con
continuidade ao longo do curso, xa que nos outros dous os escasos asistentes deixaron
de acudir. Buscar as causas deste fracaso non son moi difíciles: o escaso número de
participantes nestes dous grupos desanimaron aos poucos que se interesaron na
actividade.
A baixa no número de participantes
entendemos que foi debida en parte, e disto
xa falamos anteriormente, á posta en
marcha das aulas Abalar no centro, que
obrigou ao profesorado do 3º ciclo, moi
preocupado polo desenvolvemento do
programa, a centrarse en facer fronte ao
desafío que supón un cambio metodolóxico
destas características, á adquisición da
competencia dixital necesaria... Daquela a
motivación ao alumnado na participación
en actividades complementarias quedou
nun moi comprensible segundo plano. Por
outra banda o Equipo da Biblioteca non •Momento dunha reunión dun clube de lectura
soubo
contrarrestar
esta
situación, con participantes de 6º curso
aumentando os seus esforzos de animación
nestes cursos.
Estamos seguros que unha vez que o profesorado do ciclo xa vai demostrando soltura e
se está a adaptar perfectamente ao novo modelo de aula dixital, volverá diversificar os
seus esforzos e volverán animar ao alumnado cara estas actividades e daquela imos ter
niveis de participación como os de anos anteriores.
Con respecto dos clubes de escritura dos tres que se organizaron só un conseguiu manter
un traballo continuo ao longo do curso. Cara o ano que vén teremos que reprantexar o
seu funcionamento e, nesta liña, pensamos que podería probarse un obradoiro de
tradutores da Galipedia, anosando artigos de edicións noutras linguas baixo o control do
profesorado coordinador. Pensamos que esta posibilidade, ver os seus traballos na rede,
colaborar nun proxecto amplo e enriquecedor pode aumentar, sen deixar de lado os
traballos que se están a facer, a motivación do alumnado para a participación nestes
clubes.
Adquirimos neste curso un Kamishibai, teatriño para contar contos da tradición xaponesa
e realizamos varias actividades co alumnado de ensino infantil e primeiro ciclo de
primaria, e, dada a boa acollida, pensamos utilizalo, dun xeito máis organizado no
13

Memoria PLAMBE 2011-2012

Ceip Condesa de Fenosa

próximo ano.
Neste senso pensamos que pode ser de interese para os contacontos de "no recreo cos
máis pequenos", así como a posibilidade de que nos clubes de escritura se elaboren
novos contos para este teatro tradicional, aumentando a motivación dos participantes
nestes clubes.
Por último sinalar que a biblioteca colaborou na elaboración dun proxecto de programascontrato para a mellora das habilidades lectoescritoras que se desenvolveu durante este
curso no colexio, así como na procura de materiais para a eficiencia e aumento da
comprensión lectora.
Dentro das clásicas actividades de conta-contos e encontros con escritores e
ilustradores sinalar a visita do escritor Marcos Calveiro que veu falar do "Carteiro de
Bagdag", libro que foi lido por un dos clubes de lectura. Como preparación da visita
decidiuse mercar algúns títulos máis e pasados ás clases do terceiro ciclo todo o
alumnado, previa á visita do escritor, leron a novela. A actividade foi moi interesante,
descubrindo o alumnado a realidade da tráxica situación que atravesa o pobo iraquí,
arrastrado a unha situación de guerra civil, de avivamento dos odios étnicos e relixiosos e
de perda da soberanía, grazas a un moi grato intercambio de opinións co autor da obra.
e) Outras Actuacións:
Ao igual que o ano pasado seguimos empeñados na mellora da Web e do blogue da
biblioteca, dotándoos de novos contidos de elaboración propia. Normalmente colgamos
os recursos no blogue e na páxina web, xa que no blogue, polo seu carácter de
inmediatez e de constante renovación e engadido de contidos, perden rapidamente a súa
posición destacada pasando ao fondo da páxina ou a páxinas anteriores, mentras que na
Web podémolos atopar sempre no mesmo lugar, moito máis asequibles unha vez pasado
certo tempo.
Dentro das celebracións do día do libro
celebramos este ano a terceira edición do
mercado de intercambio de libros. Neste
ano seguimos escrupulosamente os
criterios do ano pasado nos que se
corrixían
os
defectos
da
primeira
convocatoria, e tal como os anos
anteriores,
resultou
un
éxito
de
participación.
Organizamos tres mercados, un para o
nivel de infantil, outro para 1º, 2º e 3º de
primaria, e un terceiro para os cursos de
4º, 5º e 6º. O mercado tivo lugar os días
23, 24 e 25 de abril.
•Momento do Mercadiño de intercambio de libros
O mecanismo do mercado é moi sinxelo, do alumnado de primeiro e segundo ciclo
os nenos traen libros de casa que queiran
intercambiar, dándoselles un bono (un
billete de dólar coa efixie do autor das letras galegas de cada ano) que conservan ata o
día do mercado. O día do mercado a biblioteca convértese nun mercado cos seus postos
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de venda, onde se "vende" cada libro por un billete do mercado. Os libros que se poden
traer para o mercado deben estar en boas condicións de encadernación, sen pintar e
adecuados á idade do neno participante, asegurando así que o intercambio sexa
igualitario.
Os Xoves de Cine, pola contra, funcionou moi esporadicamente, e nesta falta de
periodicidade influiu a imposibilidade de illar as dúas salas da biblioteca e de non ter
atopado, como xa se ten comentado noutros lugares desta memoria, un mobiliario
axeitado para a realización desta actividade, concretamente uns bancos que permitan,
sen descolocar o resto da biblioteca, seguir a proxeción dun filme.
As películas que se botaron naqueles días en que non se interrompía ningunha actividade
de estudo, foron, como o ano pasado, clásicos do cine mudo.
Nos gustaría ter unha programación mensual clara desta actividade, pero deica ter a
posibilidade de illar as dúas salas da biblioteca non vai ser posible, xa que non podemos
deixar ás escuras aos usuarios que queren facer os seus deberes e as súas
investigacións para poñer as películas.
A solución pasa por conseguir que os carpinteiros que teñen contratada a colocación da
porta se decidan vir a colocala, asunto no que insistiremos durante o verán para tentar
comezar o curso coa porta xa en uso.
Iso si, queremos salientar que esta zona de audiovisuais segue a ser utilizada bastante a
miúdo por parte dos grupos clase dentro do horario escolar para visualizar vídeos
educativos, programas informáticos, navegar na rede, etc...
2.GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E DA COMUNIDADE EDUCATIVA.
Somos conscientes da importancia de que a dinamización da biblioteca no sentido máis
amplo posible, isto é, animación á lectura, educación documental e formación de usuarios,
non sexa un obxectivo para un grupo de visionarios, e, pola contra, se trate de obxectivos
que partillen todos os membros da comunidade escolar, conscientes de que os obxectivos
que se propoñen van incidir na mellora da calidade do ensino e nas expectativas
académicas e persoais do noso alumnado.
Velaí que moitas das nosas angueiras vaian no camiño de achegar contribucións, de
implicar a máis e máis xente, de ilusionar á comunidade neste traballo.
E neste sentido este curso tivo un certo
sabor agridoce; moi doce foi a experiencia
do grupo de traballo da biblioteca
implicando a un bo grupo de pais e nais
na adquisición dunha boa técnica de
contacontos; un certo sabor agre que
baixase o número de participantes
nalgunhas das actividades da biblioteca,
por máis que saibamos que os números
de anos anteriores eran moi altos e
manter eses niveis ía resultar moi
custoso.
No que atinxe ao grupo de traballo dicir
que se traballou no estudo dos contos

•Unha das sesións de traballo do Obradoiro de
Contacontos coa presenza de mestres e pais/nais
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tradicionais, elaborando unha miniwebquest, e organizando un obradoiro de
contacontos con pais e nais de alumnado de infantil que potenciou nun sentido moi alto a
actividade de Os martes conto. Nesta actividade se implicou tamén un grupo de teatro
local que colaborou na realización da Busca do Tesouro para o alumnado de 2º e 3º ciclo,
mentras que a mesma actividade, destinada desta volta a infantil e 1º ciclo de primaria, foi
levada a cabo por un grupo destes pais/nais participantes no obradoiro.
Así mesmo hai que sinalar a elevada participación do profesorado titorizando
actividades da biblioteca (clubs de lectura e escritura, vaille co conto ao profe), na posta
en marcha das lecturas dos venres de autores galegos, e, sobre todo, na unánime
participación no Proxecto Documental Integrado (A Paisaxe de Valdeorras) desenvolvido
por proposta do equipo de biblioteca, equipo de normalización e comité ambiental da
Axenda21. Tamén se debe facer referencia á, cada vez, maior implicación do profesorado
na elaboración de contidos para o blogue da Biblioteca así como de recursos para a Web.
En canto ao alumnado xa se sinalou a importancia dos voluntari@s nas tarefas de
xestión da biblioteca, pero tamén debemos remarcar a elevada participación en
actividades voluntarias que se desenvolven no tempo libre dos alumnos, como o concurso
da Olimpíada do Saber, clubs de lectura e escritura, uso dos postos de acceso a internet,
participación nas sesións de cine-club dos xoves, ou o uso, que aumenta diariamente, dos
alumnos que utilizan a Hora dos Deberes para realizar as súas tarefas escolares na
biblioteca.
Nesta mesma liña de implicar a toda a comunidade, os alumnos do colexio visitaron a
biblioteca municipal no primeiro curso de primaria, institución da que se fan socios no
transcurso da visita e á que xa coñecen previamente grazas a actividades virtuais
elaboradas polo equipo de apoio á biblioteca escolar.
Aínda que pretendemos seguir ampliando e mellorando a participación de cada un dos
segmentos da comunidade educativa do centro nas actividades da biblioteca, non
podemos deixar de estar contentos cos resultados obtidos ata o momento, xa que a
participación é moi grande en profesorado e alumn@s, e non deixa de incrementarse no
que se refire ás familias.
3.GRAO DE INTEGRACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA NO PROCESO DE
ENSINO E APRENDIZAXE DAS DIVERSAS ÁREAS DO CURRÍCULO
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 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.
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Ao igual que no curso pasado onde máis se puido ver esta integración foi nos traballos de
investigación dos proxectos de infantil e, sobre todo, na realización do Proxecto
documental, referido este curso ao tema da paisaxe. Valoramos o traballo realizado coa
wiki que centrou a recollida dos traballos de investigación das distintas aulas, e, se ben é
certo que quedaron algúns aspectos por traballar e que se continuarán traballando para
os rematar no curso que vén, acadou uns resultados bastante notables.
Noutro orde de cousas a Biblioteca colabora coas aulas na realización dos deberes,
aportando bibliografía e apoio aos rapaces que a visitan con este fin. Tamén é importante
o labor de empréstamo de libros para os exercicios de lectura, e as visitas que as aulas
realizan á biblioteca para desenvolver nela determinados temas usando dos servizos e
recursos que atopan nas instalacións.
Sinalar tamén o papel que a biblioteca xogou na elaboración dos proxectos de programas
contrato para a mellora da lectoescritura e o cálculo que se solicitaron á consellería e que
se levaron adiante en horario extraescolar (dentro dun programa de acompañamento
escolar) e tamén dentro do horario escolar.

4.PRODUCIÓN DE MATERIAIS
No apartado de produción de materiais debemos sinalar tres eixos fundamentais, un que
se refire ás edicións do barquiño de papel, un segundo ás miniwebquests, LIMs e outros
programas deseñados dende a biblioteca e un último que se refire á elaboración do
proxecto documental integrado.
1.Barquiño de Papel. É a publicación da biblioteca, que informa das actividades que se
van poñer en marcha ao tempo que aproveita para realizar recomendacións lectoras e
mesmo reseñas literarias.
Este ano editáronse tres números: un primeiro número no que se daba conta do premio
do MEC no concurso de boas prácticas, se falaba da campaña de solidariedade coa
biblioteca do Bubisher, facíanse recomendacións de libros para os regalos do Nadal e, por
último se daban as liñas xerais do que ía ser o funcionamento do Proxecto documental
integrado da Paisaxe. No segundo número toda a temática foi a posta en marcha da
Olimpíada do Saber, e que serviu de boletín de participación á mesma. Por fin no terceiro
número falouse do mercadiño de intercambio de libros e as súas normas, concurso
literario sobre as bicicletas, das lecturas de autores galegos nas mañáns dos venres, da
participación de Gargallada Teatro na Busca do Tesouro, e por fin unha selección das
obras de Valentín Paz Andrade, autor homenaxeado este ano pola RAG nas letras
galegas.
2.No segundo apartado, o referido aos recursos informáticos elaboradas este ano,
sinalar o a miniwebquest sobre os contos tradicionais e as figuras de Perrault, Grimm e
Andersen, que leva incorporado un LIM. Tamén se realizou unha liña do tempo con
debuxos dos alumnos e alumnas de 6ºB sobre a vida de Valentín Paz Andrade, así como
un LIM de coñecemento da súa biobibliografía
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3.En canto ao terceiro apartado, o do proxecto documental, como xa se indicou non se
elaborou un documento de síntese do proceso de investigación toda vez que
consideramos que debemos rematar algúns apartados, que dada a extensión do tema
non se puideron abordar, no vindeiro curso. Xa que logo os materiais cínguense aos
artigos publicados a día de hoxe na wiki. Tamén queremos sinalar a Web do proxecto,
que artellaba o traballo e definía as normas de realización do mesmo, e coa que se
tentaba enmendar algúns erros detectados no proxecto do curso pasado
4.Por último temos a edición da revista Trágame Terra, editada en colaboración co Equipo
de Normalización e unha pequena guía de recomendacións en conmemoración do día da
Paz, baixo o título de Recomendacións para lermos en Paz que completan a listaxe de
materiais realizados pola Biblioteca escolar este ano.
1.AVALIACIÓN
Toda avaliación que tente servir á mellora dun proceso ha ser permanente e contínua, e
ese é o carácter que dende o equipo da Biblioteca queremos dar á mesma, tentando
introducir as medidas correctoras das eivas existentes en canto son detectadas. A este
proceso axuda o feito de os membros do equipo pertenceren aos distintos equipos de
ciclo e departamentos que existen no colexio, co que existe unha retro-alimentación
constante de toda a actividade do
equipo.
A parte desta atención constante á
marcha dos procesos por parte dos
membros do equipo de Biblioteca,
decidimos este ano realizar unha
enquisa, desta volta online, ao través
dun formulario inserido no blogue e
aloxado en google docs. No momento
de realizar esta memoria contestaron
ao formulario un total de 154 alumn@s
do colexio, empregando a sala de
informática para o acceso individual á
enquisa.
O modelo da enquisa e os resultados •Enquisa realizada ao través de Google Docs, e que
se pode ver máis detalladamente seguindo o enlace
se mostran de seguido:
da esquerda ou premendo na imaxe.
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Luz

92

61%

Ambiente

98

65%

Mobiliario

82

54%

Temperatura

57

38%

Horario

85

56%

Si

69

45%

Non

84

54%

Tes problemas para atopar os libros que buscas?

Cando na clase che mandan facer un traballo, vés á Biblioteca a buscar información?
Si

85

55%

Non

69

45,00%

Con que frecuencia colles libros na biblioteca?
1

20

13%

2

21

14%

3

35

23%

4

28

18%

48

31%

5

19

Pouco

Moito
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Con que frecuencia visitas o blogue ou a páxina web da biblioteca?
1

34

22%

2

28

18%

3

30

19%

4

20

13%

40

26%

5

Pouco

Moito

Pensas que hai suficiente información sobre as actividades da Biblioteca?
1

3

2%

2

3

2%

3

22

14%

4

33

21%

90

58%

5

Pouco

Moito

Pensas que os postos informáticos son suficientes?
si

101

65%

non

51

33%

En xeral, como valoras o funcionamento da biblioteca escolar?
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Moi Mal

Moi Ben

Non podemos menos que valorar positivamente os resultados da enquisa, pero extraemos
como consecuencia que teremos que estar moi atentos a reforzar o coñecemento da
biblioteca, a colocación dos libros nos andeis, reforzar a animación á lectura (hai unha
porcentaxe significativa de nen@s que acuden con pouca frecuencia a realizar
empréstamos) así como reforzar ás visitas ao blogue, onde, a pesares do aumento da
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actividade un 59% do alumnado declara visitalo relativamente pouco. Deberemos
probablemente usar a aula de informática coa complicidade do profesorado titor para
favorecer o coñecemento do recurso, xa que temos comprobado que cando o alumnado
entra no blogue descubre cousas que lles agradan, pero non teñen o hábito de visitalo.
Tamén temos en conta, á hora de valorar a nosa actividade, unha serie de parametros
indicadores da adecuación da nosa actividades ás necesidades da comunidade escolar
á que van dirixidas. Estes indicadores, xunto coa valoración que deles facemos, son os
seguintes:
1.Número de empréstamos realizados:
Este ano fixemos, na altura da realización
desta memoria, 7172 empréstamos ao
alumnado (6339 no curso pasado) por 653
ao profesorado (715 no ano anterior), datos
que continúan coa dinámica de anos
anteriores, cun incremento interesante nos
empréstamos ao alumnado.
2.Dinámica das Bibliotecas de Aula . Os
653
empréstamos
realizados
ao
•Préstamos por tipo lector curso 2011-2012
profesorado se corresponden a grosso
modo coas renovacións realizadas nas
bibliotecas de aula, ben para fornecerse de
títulos para a lectura silenciosa, ben para a realización dos proxectos de investigación,
sobre todo no ciclo de infantil.
3.Participación do alumnado nos clubs de lectura e escritura. O número de alumnos
anotados nestas actividades, que, insistimos, se realizan en horario do lecer do alumnado,
foi de 30 nos 6 clubs de lectura e 10 nos 3 de escritura.
Estes datos, como xa se ten comentado noutros apartados da memoria son
significativamente menores que en anos anteriores, e non por falla de coordinadores que
puidesen ter obrigado a reducir a oferta, senón a unha máis baixa participación nas
actividades do alumnado do terceiro ciclo, á quen vai dirixido fundamentalmente esta
iniciativa. As causas seguro que son múltiples, aínda que para nós a fundamental está en
que neste ano se remataba o proceso de dotación das aulas abalar, o que sumado á
renovación do profesorado, fixo que os titores do terceiro ciclo tivesen como
preocupación fundamental a posta en marcha deste proxecto, coas implicacións de
renovación metodolóxica, adquisición dos requisitos técnicos básicos, etc... O resultado
foi, xa que logo, o que reflicten os números, unha menor participación do alumnado, que
esperamos poidamos revertir no próximo curso.
Somos conscientes de que os números do curso anterior eran moi altos e que resultaría
difícil mantelos ao mesmo nivel, pero iso non empece que o noso obxectivo teña que ser
manter eses niveis altos de participación.
4.Participación na “Olimpíada do Saber”: No primeiro nivel de participación (1º, 2º y 3º)
participaron 37 equipos con 111 membros, mentres que no segundo grupo de
participantes foron 28 grupos con 80 alumnos. Segue sendo, ao igual que no curso
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pasado unha cantidade moi interesante de alumnado participante, a parte de que
cualitativamente sexa unha actividade que desperta moito interese, tamén nas familias.
5.Clases participantes no Proxecto Documental: Todos os cursos de infantil e primaria
participaron no proxecto.
6.Apreciación do profesorado: A valoración do profesorado reflíctese nos seus
comentarios nas reunións de ciclo e nos claustros, na súa participación como voluntarios
nas distintas actividades promovidas dende a biblioteca, nas súas demandas de
documentación e asesoramento... e neste senso temos que indicar un alto grao de
valoración do labor da biblioteca no seu conxunto.
7.Cantidad e calidade dos distintos traballos elaborados: Os traballos da biblioteca
realizados este ano son mútliples (Miniwebquest elaboradas polo profesorado, Wiki do
PDI...) e de todos eles estamos moi satisfeitos pola súa calidade así como polo interese
que se demostrou na súa elaboración.
8.Número de visitas ao blogue e comentarios deixados neste: Temos unhas 1300 visitas
realizadas ao blogue neste último ano, número que consideramos satisfactorio, aínda que
non insuperable. Tentaremos seguir aumentando o número e calidade das visitas a este
recurso.
Para concluír hai que destacar o alto grao de satisfacción do profesorado e a
implicación en todas as actividades realizadas, tanto individuais como as realizadas en
grupo. Foi moi positiva a achega de críticas construtivas, a constante renovación das
bibliotecas de aula, a participación e autoorganización no proxecto documental así como
a xestión da wiki como xeito de artellar os contidos, e tamén a incorporación de
actividades de animación á lectura e escritura creativa en práctica docente nas aulas.
1.PREVISIÓNS DE FUTURO
Respecto dos proxectos de actuación para o futuro hai que sinalar que para o próximo
curso ademais de continuar coas actividades fixadas ao longo destes anos desexamos
mencionar que:
•

Queremos dar continuidade ao obradoiro de conta-contos e tentar, na medida do
posible, implicar máis aínda ás familias

•

Queremos arranxar definitivamente o problema do mobiliario para actividades
específicas (no recreo cos máis pequenos e cine clube) así como a colocación da
porta de separación entre as dúas salas.

•

Queremos conseguir que o uso da biblioteca polos grupos clase sexa dun mínimo
dunha hora semanal, obxectivo que aínda non está acadado totalmente

•

Queremos programar ciclos de cine indo alén de proxeccións esporádicas.

•

Queremos seguir mellorando na realización dos PDI, adquirindo destrezas nos
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recursos da web 2.0.
•

Queremos ampliar a dotación de xogos educativos.

En definitiva, queremos unha biblioteca que sexa unha ferramenta para acceder ao
coñecemento, queremos unha biblioteca que anime a mergullarse nos insondables
océanos da maxinación, unha biblioteca enredada na rede de redes, e, en definitiva, unha
biblioteca inclusiva e aberta.
O responsable da Biblioteca

Vº e Prace
O Director

Asdo.: Xoaquín Freixeiro Alvarez

Asdo.: Francisco Pérez Lemos
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