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1. GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS

Temos que, nun primeiro momento, facer unha valoración positiva do funcionamento da
Biblioteca  escolar  do  noso  centro  neste  curso,  no  que  centramos os  nosos  esforzos
fundamentalmente na consolidación de actividades xa realizadas noutros cursos e que
acadaron unha boa valoración por parte do noso alumnado.
Xunto  a  estas  actividades  xa  en  marcha  iniciamos  a  nosa  andaina  cos  lectores
electrónicos mediante  un  grupo  de  traballo  que  capacitou  a  uns  cantos  mestres  na
manipulación  destes  dispositivos  e  na  súa aplicación  ao traballo  co  alumnado.  Froito
deste grupo conseguimos poñer en marcha a xeito de proba un club de lectura no terceiro
trimestre e xa valoramos a posibilidade de que no vindeiro ano todos os clubs que se
establezan lean, cando menos, un título en
formato dixital.
Instalamos tamén unha casiña de madeira
no exterior do recinto do colexio para que
servise  como  punto  de  intercambio  de
libros (book crossing) e que vai recollendo
os  libros  que  expurgamos  da  nosa
colección.  Xunto  ás  nosas  achegas  a
casiña  vai  adquirindo  unha  dinámica
propia, con xente que deixa nela libros que
saca  das  súas  bibliotecas  particulares  e
que acode con certa regularidade. 
Tamén  fixemos  un  interesante  proxecto
documental no  que  participou  todo  o
centro,  dende o alumnado de infantil  ata
os últimos cursos de primaria,  e  no  que
conseguimos involucrar ao concello do Barco, xa que o que se traballou foi unha historia
dalgúns  edificios  senlleiros  do  Concello,  co  resultado  dunha  web  accesible  dende
dispositivos móbiles grazas á colocación de códigos QR nos mesmos edificios, no marco
do que se dá en chamar Realidade Aumentada.
Continuamos co noso programa de  autoxestión da Biblioteca polo propio alumnado,
tendo, como en anos anteriores,  unha boa cantidade de voluntarios e voluntarias, pero
deberemos esforzarnos máis na formación dos mesmos para que sexan quen de resolver
problemas  nos  empréstamos  de  xeito  autónomo  e  para  un  mellor  control  do
comportamento.
Como en anos anteriores incluímos unha enquisa de satisfacción no blogue, pero tamén
comezamos a empregar a  ferramenta de autoavaliación das bibliotecas coa intención
de tirar datos proveitosos que poidan orientar a nosa actividade cara a unha mellora da
nosa oferta de servizos.

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,  coordinando o proxecto Abalar,  e actuando, asemade,  de
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coordinador do grupo de traballo “lectores electrónicos: manexo e didáctica”.
A nosa biblioteca pertence ao Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) dende
a terceira convocatoria, levando xa seis anos de permanencia no 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 que colaboran nas actividades de animación cos máis
pequenos. 
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:

Ensino Infantil Sonia González
Mercedes Molina
Teresa López

Primeiro Ciclo Mercedes Gallego
Xoaquín Freixeiro

Segundo Ciclo Mª Carmen García

Terceiro Ciclo Concepción Moldes
Luis Fernández
Nicolás Martínez

Departamento Orientación Marta Barroso
Ángeles Pestaña
Laura Santamarina

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 (provisionais,
interinos...) co que acadamos un equilibrio entre continuidade de proxectos, pero tamén
achegas de fóra que podemos incorporar ao noso traballo cotián. 
O feito de conxugar experiencia e novos zumes, facilita a posta en marcha co mínimo
esforzo  actividades  xa  consolidadas,  mentres  que  nas  novidosas  nos  abre  a  novas
maneiras de entender o traballo bibliotecario, a promoción da lectura, etc...
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Os membros do equipo, cando menos un por ciclo, levan aos seus equipos de ciclo e
departamentos  as  propostas  da  biblioteca,  buscan  persoal  colaborador  nos  mesmos,
recollen as críticas das actividades... o que nos permite retomar os proxectos modificando
as actividades para corrixir as eivas que se detectan. 
Como  en anos anteriores unha boa parte do grupo de apoio á Biblioteca conformou un
grupo de traballo, como xa se dixo no primeiro apartado desta memoria, sobre lectores
electrónicos,  o  que  nos  permite,  arestora,  contar  cun  número  importante  de  mestres
capacitados no manexo destes dispositivos, na súa xestión, o que fará que para o vindeiro
curso todos os clubs de lectura poidan facer, cando menos, unha lectura electrónica, do
mesmo xeito que fixo un grupo de proba no terceiro trimestre do curso.

3. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS ACCIÓNS PROCEDEMENTOS E RECURSOS.

1. TEMPORALIZACIÓN INICIAL.

Xestión técnica e organizativa:

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

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

Mantemento de catálogo
Formación  de  alumnado
voluntario.

Mantemento de catálogo
Formación  de  alumnado
voluntario.

Formación de usuarios

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Explicación  das  normas  de
funcionamento da biblioteca
Folleto explicativo
Axudantes biblioteca

Coñecemento  das  distintas
obras  de  referencia  e  os
seus usos.
Axudantes biblioteca

As  distintas  partes  dos
documentos.
Axudantes biblioteca

Educación documental.

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre

Hora dos deberes
Guías de lectura
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
Cine Club

Promoción da lectura

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
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Boletín da biblioteca: 
Clubs de lectura
Clubs de escritura
Exposicións de novidades
Lectura silenciosa
Lecturas do venres

Boletín da biblioteca
Clubs de lectura
Clubs de escritura
Exposicións de novidades
Lectura silenciosa
Lecturas do venres

Boletín da biblioteca
Clubs de lectura
Clubs de escritura
Mercado de intercambio
Exposicións de novidades
Lectura silenciosa
Lecturas do venres

2. DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES

 a)Actuacións en relación coa organización e xestión:

Non se fixeron melloras significativas na biblioteca, agás introducir un estante novo para
ter os libros de galego dos primeiros lectores en mellores condicións, xa que estaban
apertados de máis. 
No  restante non fixemos cambios, toda vez que no curso anterior se instalaron novas
librarías e o equipamento é suficiente, axeitado e novo.
Seguimos sen ter unha porta de separación entre as dúas salas da biblioteca, porta que
necesitamos  para,  entre  outras  cousas,  poder  facer  sen interferencias  as  sesións  do
cine-club dos xoves. As dificultades para atopar quen faga esta instalación están en que
se necesita mover un radiador e á escaseza de empresas axeitadas na zona. Ninguén
parece  disposto  a  acometer  este  traballo,  así  que  seguiremos tentando  que  algunha
empresa se decida a instalar a porta. Mentres tanto seguimos funcionando sen a porta,
tentando minimizar as molestias que a súa ausencia causa, centrándonos no control do
silencio e evitando que outros usuarios pasen pola zona de proxección molestando aos
que están a ver os filmes.
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
potenciaremos no futuro.
Sen embargo na enquisa de avaliación que cubriron os alumnos reflíctesen críticas ao
desempeño dos axudantes, relacionadas co control do silencio, quendas de ordenadores
e a non saber facer fronte a problemas coa xestión do programa de empréstamos. Estas
críticas, se ben non son xeneralizadas e na valoración xeral das súas funcións seguen a
ter  datos positivos,  nos deberían facer  pensar  que algo non se está  facendo ben na
preparación para as súas funcións dos axudantes, polo que de cara ao curso que vén
teremos que esforzarnos máis na preparación previa dos mesmos, na delimitación das
súas funcións e afondar no manexo do programa para que sexan quen de resolver os
problemas máis básicos.

 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
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recreo (na sesión da mañá e no recreo do comedor),  así como a recollida dos libros
devolvidos polas aulas de infantil e primeiro, segundo e terceiro de primaria na primeira
hora da mañá.
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 Papel", continuou a súa edición, 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.
Realizáronse números con ocasión do Nadal, do día da Paz (neste caso unha reedición
da carta da liberdade do CNA de Mandela) e un número, aínda sen editar, que recollerá
recomendacións lectoras de cara ao verán.

As  exposicións  de  novidades
editoriais  e  de  seleccións  temáticas
dos fondos, de acordo coa época do ano
e  as  celebracións  escolares,  foron
continuas  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,
preparación  de  traballos  ou  estudando

para probas de avaliación.
Tamén  queremos  destacar  o  uso  que  da  biblioteca  se  fai  para  dotar  ás  aulas  de
Bibliotecas  de  Aula,  actualizadas  e  renovadas  con  periodicidade  durante  o  curso,
destacando as aulas de infantil que renovan co cambio de proxecto todos os seus fondos
para poder traballar o novo centro de interese cos fondos documentais axeitados.
O  blogue da  biblioteca  (http://condesa.blogaliza.org) foi  un  dos  eixes  do  traballo  da
biblioteca,  contando  este  ano  cunha  maior  participación  que  en  cursos  anteriores
acadando un nivel de publicación bastante alto e moita máis participación no tocante aos
autores (encargado da biblioteca, coordinadores de clubs de lectura e escritura...). 
As temáticas dos artigos do blogue van dende a publicidade das actividades da biblioteca,
efemérides,  novas  dos  clubs  de  lectura,  convocatorias  de  concursos,  producións  dos
clubs  de  escritura,  novidades  do  proxecto  documental...  en  fin  abranguen  a  práctica
totalidade das actuacións da biblioteca.
Tamén, e aproveitando google docs, realizamos  enquisas de satisfacción do uso da
biblioteca que nos permitiron a valoración do noso labor ao longo do curso.
O  número  de  comentarios  non  acada  os  números  que  a  nós  nos  gustaría,  pero  se
extrapolamos cifras de visitas (só dispoñemos de datos a 30 días) acadamos preto de
1600  no que vai de curso, resultado que mellora os datos do ano pasado.
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 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  constituíu  un  Grupo de Traballo
titulado “lectores electrónicos: manexo e didáctica”, do que non podemos menos que tirar
boas  valoracións,  xa  que  conseguimos  que  un  número  interesante  de  profesores
acadasen un dominio  bastante  aceptable  do  manexo dos lectores  e  do programa de
xestión Calibre, co que para o ano que vén estamos en condicións de garantir que todos
os clubs de lectura poidan realizar cando menos unha lectura nestes dispositivos. 
O  grupo  elaborou  un  vídeo  titorial
sobre funcións básicas do lector e un
libro  de  actividades  LIM  co  mesmo
contido, acordamos as normas básicas
do  empréstamo  dos  dispositivos  e  o
documento  de  compromiso  por  parte
das  familias.  Tamén  realizamos
algunha tradución ao galego, como é o
conto  “as  illas  voadoras”  de  Chejov,
que convertemos a formato electrónico.
Tamén estamos a traballar na tradución
doutros textos de maior envergadura e
que  esperamos  poder  rematar  no
próximo curso.
Finalmente  puxemos  en  marcha  un
club lector electrónico no terceiro trimestre do curso, con alumnado de 4º de primaria,
que funcionou moi ben, con moito interese por parte dos alumnos e alumnas implicados.
Temos que indicar que se realizou unha sesión de docencia á que acudiu Delio de Baralla,
ao que lle temos que agradecer o esforzo que fixo por satisfacer as nosas demandas e
pola grande cantidade de información que nos aportou.
Tamén realizamos dende a Biblioteca dúas achegas, unha procura do tesouro baseada
na figura de Nelson Mandela ao que se lle adicou o día da Paz, e un libro LIM sobre o
poeta Xosé María Díaz Castro ao que se lle adicou o día das letras galegas.
Tamén sobre este autor se elaborou un vídeo-cómic da súa biografía co alumnado de 6º
de primaria.
No día da Ciencia en Galego tamén tivo
a Biblioteca unha participación destacada,
fornecendo de bibliografía aos mestres e
alumnos que realizaron os experimentos,
e, sobre todo co emprego do Kamishibai
como  ferramenta  de  exposición  de
experiencias  polo  alumnado  do  terceiro
ciclo.
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
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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 e a sala de ordenadores do
centro.

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.  A pesares de que o
mapa aínda cumpre as súas funcións estamos argallando substituílo por unha visita virtual
utilizando  unha montaxe panorámica fotográfica, pero iso será algo que o tempo e as
condicións técnicas que teñamos no futuro, terán que permitir que sexa factíbel. 
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.
Tamén, e como é habitual,  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. 
En anos anteriores se traballara a historia de Valdeorras e a súa paisaxe, pero neste ano
quixemos centrarnos en  elementos  familiares  da nosa paisaxe  urbana,  os  edificios  e
construcións  que  conformaron  a  historia  do  pobo.  Así  que  eliximos  unha  serie  de
edificacións que pola súa feitura, importancia económica, política ou de servizos, tivese
interese para os veciños da nosa vila e mesmo para os visitantes.
A nosa idea foi a de crear unha web na que se puidese recoller toda a historia de cada
edificación, e na que a carón destas informacións puidese levar a visión destes edificios
por parte dos nenos e nenas do colexio. No marco do que se dá en chamar a Realidade
Aumentada, unha vez subida a web á rede, fixemos códigos QR das páxinas de cada
edificio, códigos que se imprimiron en metacrilato e se colocaron nos propios edificios
para que estivesen dispoñibles dende os dispositivos móbiles tipo Smartphone.
O  proxecto  contou  coa  participación  de  todo  o  centro,  distribuíndose  unha  serie  de
responsabilidades en función do curso; así os nenos e nenas de infantil, tras visitar os
edificios  elixidos  para  o  noso  proxecto  realizaron  deseños  dos  mesmos  que  foron
incluídos nos deseños das páxinas da Web. Primeiro ciclo de primaria realizou un safari
fotográfico,  segundo ciclo  fixo un traballo
de  recollida  documental  (principalmente
imaxes fotográficas antigas), mentres que
o  alumnado  do  terceiro  ciclo  recolleu  as
informacións  máis  relevantes  sobre  os
edificios e realizaron os textos conforme a
un esquema previo.
É  interesante  subliñar  que  dada  a
escaseza  de  bibliografía  sobre  o  tema
elixido  houbo  que  facer  un  importante
traballo de procura en publicacións xerais
para  inferir  datos  dos  obxectos  do  noso
estudo,  recorrer  a  publicacións
xornalísticas, vídeos e, fundamentalmente,
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a informacións orais de informantes maiores e especialistas en historia local do Instituto
de Estudos Valdeorreses.
O resultado da nosa investigación está accesible en: 
 http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/edificios_pdi/index.html

"A olimpíada do saber ", como todos os anos tivo unha moi alta participación e mantivo
un interese moi grande durante todo o segundo trimestre do curso. Decidimos centrar a
súa temática en grandes personaxes da pintura mantendo dous niveis de participación, un
nivel máis doado para 1º, 2º e 3º curso, e un nivel máis avanzado para 4º, 5º e 6º.
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  emprego  destes  para  a  elaboración  de  traballos  e  para  acadar
información sobre aspectos do proxecto documental. 
Velaí han ir encamiñados, xa que logo, os nosos esforzos para un uso máis educativo
destes equipamentos, creando dende a biblioteca ocasións nas que xurda a necesidade
do seu uso, e pola banda dos titores e titoras que tenten, á hora de encargar tarefas ao
alumnado, que estas requiran a procura de informacións na rede. 
O control do nivel de contaminación acústica, que hai anos desempeñaba o gardián do
silencio, e nos últimos anos o sistema de piñeiros (verdes e vermellos) deseñado para o
centro pola Axenda 21, pasou este ano a mans dos Axudantes da Biblioteca, que por
quendas fan rondas por toda a sala pedindo silencio a aqueles que están molestando aos
compañeiros. Somos conscientes de que unha biblioteca das nosas características non
pode  esixir  o  nivel  de  silencio  dunha  biblioteca  universitaria,  e,  por  suposto,  non
pretendemos nada parecido. Con todo consideramos que o nivel de ruído ten diminuído
bastante, a niveis moi razoables agás os días de choiva intensa e frío nos que a biblioteca
se volve un refuxio dalgúns alumnos non asiduos e que non respectan as normas. É
neses días cando temos que incidir e, chegado o caso expulsar da biblioteca aos que non
respectan as súas normas máis básicas.
Mención á parte merecen os axudantes da Biblioteca, como xa se sinalou en apartados
anteriores, que xestionaron os préstamos, as quendas dos ordenadores, o silencio na sala
como se acaba de comentar, deixando ás funcións do encargado a un mero labor de
supervisión. Teremos, como xa se dixo, que intensificar a súa formación nos primeiros
días  do próximo curso para que poidan afrontar  con éxito  as súas tarefas,  pero  non
podemos deixar de valorar como moi positivo  e interesante o seu labor.

 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.

8

http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/edificios_pdi/index.html


Memoria PLAMBE 2013-2014 Ceip Condesa de Fenosa

Os venres temos unha variante na lectura silenciosa consistente na lectura en voz alta de
autores en lingua galega que chamamos  Os nosos autores en voz alta.  A actividade
consiste en adicar 5 minutos da lectura silenciosa do venres a escoitar a un neno ou nena
que nos recita un poema. Para isto, durante un tempo antes, na clase á que lle toca ler
para todo o colexio se prepara o poema, e chegado o día, cada alumno vai a unha clase
do colexio, incluídas as aulas de educación especial, á cociña onde as cociñeiras ou á
sala das coidadoras, e len o seu poema. As clases participantes como lectores son todas
as de primaria, quedando excluídas as de infantil.
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 "Vaille co conto ao profe", unha das actividades máis antigas da nosa biblioteca
e que segue a ter unha moi boa acollida entre os nosos alumnos. 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,  unha
especie de transgresión dos roles habituais nas que o mestre é o neno á quen se lle conta
o conto e na que non hai ningunha actividade de avaliación, o que a convirte nun xogo
que estimula grandemente unha relación lúdica coa lectura.  A actividade realizouse os
luns, mércores e venres durante o recreo da mañá 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.
" Os Martes... conto", actividade desenvolvida por pais e nais de alumnado de ensino
infantil, aínda que tamén participou nalgunhas das sesións profesorado do centro. Grazas
a esta actividade, que serve de reclamo para que acudan á biblioteca os nenos e nenas
de 3 e 4 anos de ensino infantil coas súas familias, temos cada ano un número crecente
de pais/nais que se involucran nas actividades da Biblioteca e que senten o proxecto da
mesma como algo importante para eles. Noutras memorias xa temos falado de como este
colectivo  ten  colaborado  facendo  teatro  para  os  nenos  e  outras  actividades  que
esperamos continúen en anos vindeiros.
Non realizamos este ano a tradicional Busca do tesouro, e a razón non é outra que unha
sobrecarga de actividades no último trimestre que impediu atopar datas para a realización
da mesma. Teremos que pensar para o próximo curso en realizar esta actividade noutra
época menos sobrecargada xa que é unha actividade moi ben valorada polo alumnado e
que, nun ambiente lúdico, ten o seu papel na promoción da lectura.
Os clubs de lectura  e  de escritura  funcionaron  moi  ben este  curso,  e  como xa se
comentou  con  anterioridade,  incluíndo  o  noso  primeiro  club  de  lectura  en  formato
electrónico. A participación foi similar ao curso pasado e o funcionamento tamén, isto é,
mantendo unha reunión semanal en horario de recreo. É de destacar que normalmente se
deixaba de realizar no terceiro trimestre pero este ano se mantivo ata finais de maio por
petición expresa dos nenos e nenas participantes.
Tamén os clubs de escritura tiveron un bo funcionamento, e neles queremos destacar o
emprego de distintas ferramentas da web 2.0, como o blogue para unha  narración por
entregas , Storybird e Domonation. Todas estas actividades animaron moito aos nenos e
nenas na súa participación. 
Para o ano que vén esperamos realizar non só estas interesantes actividades, senón que
as poidamos incrementar comezando a elaborar textos para os lectores electrónicos, e
mesmo realizar traducións de contos tradicionais para estes formatos.
O Kamishibai tivo o seu papel como xa se dixo no día da Ciencia en Galego, empregado
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como ferramenta didáctica por parte do alumnado de 6º curso, pero tamén foi pasando
por todas as clases onde lemos o Kamishibai colectivo realizado o ano pasado.
Por  último  tivemos  varias  visitas  de  autores  e  ilustradores,  Marc  Taegen  con
Kalandraka,  Abraham  Carreiro,  Martín  Camiña,  Rosa  Huertas,  An  Alfaya  e  Raquel
Queizán  que como sempre despertaron grande interese no alumnado.

 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 inmediato e de
constante  renovación  e  engadido  de
contidos,  perden  rapidamente  a  súa
posición destacada pasando ao fondo da
páxina  ou  a  páxinas  anteriores,  mentres
que na Web podémolos atopar sempre no
mesmo lugar.
Dentro  das  celebracións  do  día  do  libro
celebramos  este  ano  a  quinta  edición  do  mercado  de  intercambio  de  libros.
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,  xusto  á  volta  das  vacacións de  Semana Santa.  A pesares da  falla  de  días  de
preparación, houbo unha moi alta participación, como todos os anos, e se cumpriron as
normas de adecuación á idade e bo estado dos libros, que eran as criticas que noutros
anos se fixera ao mercado, co que podemos valorar como moi positiva a súa realización.
Os Xoves de Cine, o noso cine-club, funcionou con regularidade, centrándonos este ano
en que a campaña das Bibliotecas era a lectura de ciencia, na proxección da serie “os
inventores”, serie de animación francesa que achegou a figura de senlleiros persoeiros da
ciencia aos nenos e nenas.  Hai  que destacar que, a pesares de seguir  sen porta de
separación coa outra sala, esta actividade ten mellorado moito a súa realización grazas
ao control que se realiza para que non se interfira nela.
Tamén 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... 
Noutro orde de cousas tivemos o pracer de que David Vázquez, mestre xubilado deste
centro quixese facer a presentación da novela “O aprendiz de Druída” no noso colexio.
Por último queremos sinalar que instalamos no exterior do centro unha casiña de madeira
que empregamos para realizar intercambios/doazóns de libros. A idea é alimentar a
casa con libros expurgados da biblioteca,  materiais  herdados doutros tempos en que
tiñamos lectores de maior idade e que se mostran inadecuados para os nosos alumnos
actuais. Pero o certo é que a caseta vai adquirindo unha dinámica propia, con xente que
deixa libros de seu nela, outros que devolven os libros unha vez lidos, e múltiples xeitos
de uso que nos fan ver que afortunadamente cada día a xente le máis e se interesa polos
libros. 
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4. GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E DA COMUNIDADE EDUCATIVA.

No que atinxe ao grupo de traballo subliñar o seu traballo na posta en marcha do club de
lectura  electrónico,  coa  preparación  de  materiais  para  a  capacitación  técnica  do
alumnado, o traballo que o profesorado realizou para adquirir un bo nivel na xestión dos
documentos electrónicos e os seus esforzos na tradución de obras en dominio público ao
galego para poñelas a disposición dos lectores.
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  e, sobre todo,  na unánime participación no Proxecto
Documental Integrado. 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. 

5. 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. 
Ao igual que no curso pasado onde máis se puido ver esta integración foi nos traballos de
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investigación  dos  proxectos  de  infantil  e,  sobre  todo,   na  realización  do  Proxecto
documental. Neste proxecto temos que destacar a participación do concello do Barco
que se encargou do custe da impresión dos códigos QR e de obter os permisos para a
colocación dos mesmos nos edificios obxecto do noso estudo.
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 extra-escolar (dentro dun programa de acompañamento
escolar) e tamén dentro do horario escolar.

6. 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 vanse editar tres números da mesma: Editados están o primeiro número
no Nadal e un segundo coincidente co día da Paz e que consistiu na tradución da
Carta da Liberdade de Nelson Mandela ao galego, número que se empregou como
instrumento de traballo nas aulas; hai en proxecto un terceiro número, que aínda
que non veu a luz xa está en preparación coas recomendacións lectoras para o
verán.

2. No segundo apartado, o referido  aos recursos informáticos elaboradas este ano,

elaboramos unha procura do tesouro sobre  Nelson Mandela, varios documentos
sobre  lectura  electrónica  (A,  B),  e  un  libro  LIM  con  actividades  sobre  a
Biobibliografía  de  Xosé  María  Díaz  Castro.  Tamén  se  realizou  un  cómic-vídeo
sobre a figura do autor homenaxeado nestas letras galegas 2014. 

3. Para rematar indicar tamén a  Web dos edificios do Barco que foi o resultado do

Proxecto Documental Integrado do que xa falamos anteriormente.
4. Debido a un fallo informático que nos botou a perder o ficheiro orixinal da revista

Trágame Terra, este ano non puidemos facer a edición dixital da mesma.

7. AVALIACIÓN 

Toda avaliación que tente servir á mellora dun proceso ha ser permanente e continua, 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
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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 124 alumn@s do colexio,
empregando a sala de informática e os equipamentos abalar para o acceso individual á
enquisa.
Os resultados da enquisa móstranse de seguido:
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Non podemos menos que valorar positivamente os resultados da enquisa, pero extraemos
como  consecuencia  que  teremos  que  estar  moi  atentos  a  reforzar  a  formación  dos
axudantes, xa que a meirande parte das queixas que se fan se refiren a aspectos do seu
traballo. Tamén é certo que non é o mesmo que un mestre lle diga a un alumno que non
pode levar libros por ter cuberta a cota, a que iso mesmo llo diga un compañeiro, polo que
tamén haberá que traballar  o  respecto aos axudantes nas xornadas de formación de
usuarios.
Seguindo coa avaliación, tamén temos en conta, á hora de valorar a nosa actividade,
unha  serie  de  parámetros  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, 7 467 empréstamos dos que 6757 foron feitos ao alumnado e 710
que  corresponden  ao  profesorado,  datos  que  continúan  coa  dinámica  de  anos
anteriores.

2. Dinámica  das  Bibliotecas  de  Aula  .  Os  710  empréstamos  realizados  ao
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 15 nos 3 de escritura. 

4. Participación na  “Olimpíada do Saber” que se mostrou similar a anos anteriores,
isto é, alta e mantida durante toda a duración da competición.

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. Cantidade  e  calidade  dos  distintos  traballos  elaborados:  Os  traballos  da
biblioteca realizados este ano son múltiples 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 1600
visitas realizadas ao blogue neste último ano (xa advertimos que é un número
estimado tendo en conta as visitas  no  último mes pola  falla  de estatísticas  en
períodos superiores ao mes), 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  e tamén a
incorporación  de  actividades  de  animación  á  lectura  e  escritura  creativa  en  práctica
docente nas aulas.
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Sinalar que as puntuacións acadadas en AVALDÍA polo centro mostran unha valoración
por riba da media de Galicia tanto en lectura como en coñecemento, tendo mellorado
bastante nos últimos anos, dato que axuda a que todo o profesorado valore como positivo
o traballo que se ten realizado dende a Biblioteca, e se anime a continuar apoiando as
iniciativas que parten da mesma.
Tal e como decidimos no proxecto deste ano comezamos a realizar tamén a avaliación
coa ferramenta de autoavaliación de Bibliotecas escolares, en concreto nos apartados
A, B e C, das que extraemos unha serie de recomendacións de actuacións para o futuro.
Se ben a valoración da Biblioteca en case todos os parámetros é boa ou excelente,
compriría: 

• que nos documentos do centro se reflectise a participación da Biblioteca en órgaos
como a Comisión de Coordinación Pedagóxica; 

• que se integrase no Equipo de Apoio á Biblioteca algún representate dos pais/nais
do colexio; 

• que se fixese publicidade do enderezo electrónico propio da biblioteca na Web da
mesma; 

• que  aumente  a  dotación  de  recursos  dixitais  (revistas  electrónicas,  coleccións
dixitais...); 

• que haxa planos para a localización de documentos da colección; 
• que  se  seleccione,  reúna  e  difunda  material  para  alumnado  con  necesidades

educativas especiais; 
• que se tente instalar unha PDI na biblioteca; 
• que se reforcen as actividades de formación de usuarios no tocante á localización

de títulos dentro da colección.

8. 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 implicar máis aínda ás familias no desenvolvemento do hábito lector dos
fillos e fillas

• Queremos arranxar definitivamente o problema 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
• Queremos seguir mellorando na realización dos proxectos documentais.
• Queremos ampliar e/ou renovar a dotación de xogos educativos.
• Queremos puír  os pequenos fallos dos axudantes da biblioteca para que o seu

traballo sexa mellor valorado
• Queremos mellorar a calidade dos libros, expurgando aqueles que mostren signos

de deterioro que fagan a súa lectura pouco agradable.
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Eduardo Galeano dicía: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja
dos pasos y el  horizonte  se corre diez pasos más allá.  ¿Entonces para que sirve la
utopía? Para eso, sirve para caminar.”
Velaí a nosa biblioteca, camiñando...

O responsable da Biblioteca

Asdo.: Xoaquín Freixeiro Alvarez

Vº e Prace
O Director

Asdo.: Francisco Pérez Lemos
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