
O Proxecto Biblioteca Creativa 
é unha iniciativa da D.X. de centros e RRRHH, 
integrada no Plan LIA de Bibliotecas Escolares 

( Lectura, Información, Aprendizaxe).

FORMACIÓN PRESENCIAL
19/10/2018

Obxectivos da actividade de formación

-Presentar a biblioteca escolar como laboratorio creativo de 
aprendizaxes, nas que as persoas usuarias (alumnado, 
profesorado e familias) poden atoparse para pensar, deseñar, 
facer, construír e aprender xuntas, na liña dos makerspaces ou 
dos laboratorios de ideas.

-Familiarizarse e adquirir confianza na construción e 
manipulación de obxectos tecnolóxicos. 

-Promover unha actitude positiva cara á tecnoloxía e a 
manipulación de obxectos tecnolóxicos e fomentar os valores 
da cultura libre, o traballo cooperativo, o coñecemento 
compartido e a tecnoloxía como medio de participación cidadá, 
no contexto da biblioteca escolar.

-Profundizar os fundamentos técnicos básicos do deseño e a 
impresión 3D e as súas posibilidades na práctica diaria en 
actividades edcativas e colaborativas, coa biblioteca escolar 
como laboratorio creativo de aprendizaxes.



                                                                                                                                 

   Sesión 19/10/18 (mañá)    

09,30 h. Secretaría da 
xornada

Recollida de documentación

10,00 h.
Aula 5-6

Planta baixa
Saúdo inicial e presentación da xornada.
Autoridades – Asesoría de bibliotecas escolares
Todos os asistentes

10,15 h.

Aula 5-6
Planta baixa

Escornabots na biblioteca escolar
✗ Tucho Méndez
✗ Xoán Sampaiño
✗ Pablo López

Aula 8
1º andar

Impresión 3D (Centros de continuidade / 2º ano)
✗ Ricardo Feijoo
✗ María Pousa

Aula 9
1º andar

Espazo Creativo na BE( Centros de continuidade / 3º ano)
✗ EEI Barrionovo (Arteixo) María Lema
✗ CEIP Pepe de Xan Baña (Sta. Comba) Alicia Nimo

11,30 h. Pausa-café

12,00 h. Continuidade das sesións

14,15 h. Cafetería 
EGAP

Xantar de traballo

                                                                                                                                 

     Sesión 19/10/18 (tarde)    

      16,15 h. Aula 5-6
Planta baixa

Todos os asistentes
Experiencias de aplicación didáctica na biblioteca:
Escornabots,  impresión  3D,  espazo  creativo,  cultura  
"maker", exploración e investigación.

✗ CEIP Virxe do Carme (Sober). Flora Grande
✗ CEIP Canosa-Rus ( Coristanco). Verónica Guardado

      18,15 h. Pausa

      
       18,30 h.

Aula 5-6
Planta baixa

Chuleta escornabótica para a programación do escornabot
✗ Tucho Méndez

        19,00 h.
Aula 5-6

Planta baixa
Programa Biblioteca Creativa.
Memorias 2017/2018. Fotalezas e debilidades. Propostas de 
mellora. 

✗ Asesoría de bibliotecas escolares
Coloquio final

       20,00 h. Peche das xornadas

Xornada “Biblioteca Creativa”
19 de outubro de 2018. Santiago de Compostela (EGAP)


