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GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS  

Os obxectivos que nos propoñiamos alcanzar ao longo deste curso poden organizarse entorno a cin-

co aspectos: 

1. Conseguir que o alumnado alcance, paulatinamente, o gusto pola lectura que o achegue aos libros 

por iniciativa propia. 

Este obxectivo está sendo conseguido xa que a hora de lectura, artellada dentro do Proxecto lector 

do centro, achegou a todo o alumnado á lectura e aos libros dun xeito natural e agradable, ademais 

todas as actividades encamiñadas á animación á lectura tiveron moita participación. 

2. Axudar ao alumnado no proceso de aprender a informarse, aprender e pensar. 

Neste ámbito demos un considerable paso adiante, xa que as actividades organizadas entorno ao 

PDI (Todos diferentes, todos iguais) propiciaron o acercamento do alumnado á información en dife-

rentes soportes, tendo que avaliar as fontes, contrastar a información obtida, e despois de seleccio-

nada, reelaborar esta información. Estes temas tratáronse tamén nas sesións de formación de usua-

rios (dirixidas a alumnado e a profesorado) e achegámoslles máis información a través de carteis e 

do propio blog. 

3. Propiciar a análise e a valoración positiva da diversidade da comunidade educativa, tanto a rela-

cionada coas capacidades coma coa orixe de cada un. 

A elaboración de materiais informativos levou ao alumnado e ao profesorado a profundizar no co-

ñecemento e análise das diferentes capacidades de cada un e na diversidade da nosa procedencia e, 

polo tanto, dos nosos costumes. Isto supuxo unha importante reflexión e unha mellora na conviven-

cia do centro, onde todos podemos estar incluídos. 

4. Compensar as desigualdades que poden derivarse do entorno social e cultural do alumnado. 

A biblioteca pon a disposición de todo o alumnado materiais e equipos dos que non dispón, en moi-

tos casos, na casa. Neste aspecto animamos a titores e titoras a que estimularan entre o alumnado 

máis desfavorecido o uso das instalacións e, unha vez alí, fomos os membros do equipo os que cola-

boramos con estes alumnos na consecución dos seus obxectivos. 

5. Mellorar as instalacións e actualizar equipos e fondos. 

Comezamos os cambios substituíndo a instalación eléctrica que nos permitiría aumentar o número 

de ordenadores sen correr riscos innecesarios, seguido do pintado da sala. 

Cambiamos mobiliario que fixo máis agradable a biblioteca e, sobre todo, facilitou o desenvolve-

mento das actividades, aproveitando mellor o espazo e adaptándose mellor ás diferentes idades do 

alumnado. 
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No espazo que funciona como antesala da biblioteca o alumnado de quinto, organizado e coordina-

do por unha das membros do equipo está a realizar un mural deseñado por eles con temas relaciona-

dos cos libros. 

Pasamos de ter dous ordenadores para uso do alumnado a ter catro e unha boa impresora que nos 

permite atender a gran demanda de impresión de traballos que fai o alumnado. Adquirimos un equi-

po de son, unha gravadora e tres lectores de e-book co fin de comezar a utilizalos dentro da sala. 

ORGANIZACIÓN 

O equipo encargado da biblioteca sufriu un pequeno cambio respecto ao previsto dado que unha das 

compañeiras se xubilou e foi substituída por unha nova profesora; ademais uniuse unha mestra que 

forma parte do equipo de orientación, que reforzou a coordinación con este ámbito, xa de por si moi 

presente no tema elixido para o PDI: Todos diferentes, todos iguais. 

Desta maneira o equipo estivo formado por: 

         Bello Flores, Mª Carmen (dinamizadora) 

         Barreiro Romero, Aurora     

         Cerredelo Cerredelo, Serafín 

         Ruiz Casal, Lucía 

         Iglesias Lendoiro, Mª José 

         Martínez Duarte, Mª Luisa 

         Pena Videla, Mª Josefa 

         Vázquez Rodríguez, Mª Pilar 

Durante este curso puidemos manter o nivel de horas semanais adicadas á biblioteca, en total 33 ho-

ras, 9 a dinamizadora e 4 outros seis dos compoñentes, ademais das gardas de recreos que realiza-

mos en quendas de dúas persoas. 

Isto supuxo unha clara aposta a prol do funcionamento da biblioteca por parte do equipo directivo 

que organizou o persoal co que conta o centro e, en xeral, unha grande implicación do claustro.  

A biblioteca permaneceu aberta ao longo de todo o horario escolar habendo na práctica totalidade 

das sesións un membro do equipo de biblioteca que orientou e colaborou con todos aqueles que fi-

xeron uso das instalacións e dos fondos. 

Os cambios no espazo físico e a renovación de andeis levounos a unha reorganización dos fondos 

que ralentizou o proceso de cambio do programa ABIES ao Meiga, ocupándonos unha gran cantida-

de de tempo e esforzo. Ao mesmo tempo fomos realizando o expurgo de materiais. Esta circunstan-

cia retrasou o uso do entorno Meiga con todas as súas posibilidades (préstamos, estatísticas, páxina 

web). 
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Non puidemos rematar a tarefa de revisar, actualizar e dar a coñecer todo o material didáctico exis-

tente no centro, tendo en conta as necesidades de cada ciclo. 

Actualizamos os fondos atendendo ás preferencias do alumnado; reforzamos a presenza de libros 

informativos, especialmente nos temas que se trataron no PDI, e aumentamos a presenza de mate-

riais audiovisuais. 

Como estaba previsto celebramos as reunións ordinarias do equipo cada cuarto luns de mes e foron 

necesarias, ademais, múltiples reunións extraordinarias para organizar as diferentes actividades. Es-

tablecemos algunha comisión dentro do equipo nos momentos que o necesitamos para abordar al-

gún aspecto concreto (compra de materiais, elección de mobiliario, de equipos...). 

A coordinación co equipo directivo foi total, facilitada pola presenza da xefa de estudos no equipo 

de biblioteca. Co profesorado estableceuse a través da Comisión pedagóxica, das reunións de ciclo e 

de nivel, do contacto cos coordinadores, do correo electrónico e, por suposto, da relación persoal 

cos compañeiros. Houbo unha especial coordinación cos equipos de Orientación, de Dinamización 

da lingua e TIC, xa que moitas actividades eran transversais a todos eles. Os pais estiveron presen-

tes a través do Consello escolar. 

Resultounos imposible cumprir o obxectivo que nos propuxemos de nomear e formar alumnos cola-

boradores, aínda que nas diversas sesións de formación de usuarios que realizamos prantexouse por 

parte do alumnado esta necesidade, polo que consideramos que a fase de motivación está superada, 

o que nos facilitará o labor para o próximo curso. 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Comezamos o curso dando a coñecer o Plan de mellora ao profesorado, especialmente a aqueles que 

se incorporaban ao centro. Realizamos as primeiras sesións de formación de usuarios para dar a 

benvida ao alumnado e presentarlles as previsións para o curso. 

As posteriores sesións de formación enfocámolas a recordar e revisar o funcionamento da bibliote-

ca, as normas que a rexen e afianzar no coñecemento das posibilidades que ofrece para o desenvol-

vemento do currículo do centro, ademais de ir mostrando os cambios experimentados. 

 

Achegámonos á figura de Neira Vilas grazas á exposición Queri-

do Balbino. 50 anos de Memorias dun neno labrego que organi-

zou a asociación cultural Eira Vella e o concello de Betanzos. A 

biblioteca estableceu a quenda para a visita a esta exposición e 

elaborou material informativo para achegarnos ao autor, á obra e 

á exposición, así como unha guía de posibles actividades que se 

podían desenvolver arredor das obras Memorias dun neno labrego e Espantallo amigo, que tamén 

achegou a biblioteca. 
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A partir desta visita fixéronse moitas actividades: obras de teatro, busca de información que facilita-

ra a comprensión do momento que nos presentan os libros, traballos de adquisición de novo vocabu-

lario, realizacións plásticas, produción de textos e visita do autor. 

  

 
 

 

 

Dende a biblioteca saíron as xa clásicas Caixas viaxeiras, lotes 

de libros elixidos para cada grupo, para constituír as bibliotecas 

de aula, acompañadas por unha guía de actividades de animación 

e promoción lectora que permitira levar adiante o Proxecto lector 

do centro (15 minutos de lectura libre ao comezo da mañá e unha 

sesión semanal de animación á lectura). 

Como comezo e introdución ao tema que ía abordar o noso PDI, a diversidade, celebramos o Día da  

Discapacidade auditiva, de xeito especial naquelas aulas máis próximas ao 

alumnado que presenta esta característica. Introducimos o personaxe de Elmer, 

que serviría de fío condutor de actividades posteriores (Pintores pola Paz, En-

troido, Mulleres na Pintura). 
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Pronto chegou o Día das Bibliotecas escolares que celebramos con varias actividades, repartidas po-

los diferentes ciclos debido ao gran número de alumnado que ten o centro. Os máis pequenos crea-

ron historias colectivas nas que Leo, unha das nosas mascotas, era o protagonista; os do 2º ciclo 

presentaron fotografías arredor do tema Momentos de lectura no noso entorno e finalmente os maio- 

res reflexionaron sobre a presenza da biblioteca no colexio, re-

flexións que se concretaron nun rap da biblioteca que se con-

verteu no noso himno. Estas actividades propuxémolas e orga-

nizámolas os membros do equipo de biblioteca e leváronse a 

cabo coa colaboración de titores, mestre especialista de música 

e familias.  

 

Polo Samaín, para o alumnado de educación infantil, elaboramos 

sesións especiais de “contos de bruxa” e os nenos e nenas coas 

súas familias decoraron sombreiros de bruxa con receitas propias 

de outono. Para complementar a celebración que se levou a cabo 

nas diversas aulas presentamos unha exposición de libros que 

tratan o tema do medo ou “son de medo”. 

A finais de novembro, despois da conmemoración do Día da Discapacidade auditiva, comezamos o 

desenvolvemento do PDI proxectado (Todos diferentes, todos iguais): o primeiro foi indagar sobre 

as diferenzas que atopamos entre nós: diferenzas do aspecto físico, de capacidades e gustos, de lu-

gares de procedencia. O traballo foi encamiñado a tomar nota do que observabamos, elaborando 

táboas, mapas e debuxos que foron expostos para dálos a coñecer a toda a comunidade educativa. 

 
 

Motivados pola conmemoración do Día da Discapacidade reflexionamos sobre o significado desta 

palabra e a incidencia na nosa vida. As conclusións ás que chegou cada grupo servíronnos para ela-

borar un Manifesto. A partir de aquí facíase necesario empezar un camiño de investigación e elabo-

ración de traballos sobre as discapacidades que nos levara a coñecer mellor as súas características e 

a forma de abordar a inclusión de todos na sociedade valorando o que cada un pode aportar. 
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A partir das celebracións de Nadal e Entroido comezamos o proceso de busca e elaboración de in-

formación para descubrir as diversas formas que hai no mundo de conmemorar festas, sobre todo 

nos diferentes países dos que procedemos ou cos que temos algún tipo de relación (unha parte im-

portante do noso alumnado é fillo, neto ou familiar de emigrantes galegos). A biblioteca de novo 

aportou e orientou sobre os materiais necesarios para a realización destes traballos. Neste momento 

estamos realizando o labor de presentalos á comunidade educativa. 

A biblioteca encargouse de organizar a secuencia de actividades e os tempos de realización, coa fle-

xibilidade suficiente para que se adaptaran ás características de cada grupo; procurou e proporcio-

nou materiais en diversos soportes (libros, vídeos, páxinas web) que serviran de motivación para 

emprender cada fase do traballo ou como medio de información; elaborou fichas-guía, coordinou a 

elaboración de documentos de comunicación cara aos demais, asesorou a profesorado e alumnado e 

finalmente encargouse da publicación a través do blog da biblioteca. 

 

Nas datas próximas ao Día da Paz, a partir da historia de Elmer, elaboramos 

unha presentación na que se abordaba como algúns pintores trataron o tema 

da diversidade e a tolerancia e propuxemos a confección dunhas fantásticas 

receitas para conquerir a paz entre nós e no mundo enteiro. 

Para conmemorar o Día de Rosalía coorga-

nizamos coa asociación cultural Eira Vella 

e o IES As Mariñas un recital poético, que 

se celebrou na Aula de Cultura do concello 

 

de Betanzos e ao que acudiron autoridades locais, familias, alum-

nado e profesorado dos centros, e público en xeral. 

No Día da Muller traballadora investigamos sobre a historia do día 8 de marzo e a razón pola que se 

escolleu esta data para a súa conmemoración. Seguindo co fío condutor de Elmer e os pintores fixá-

monos en mulleres pintoras e na súa obra. 
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Chegou o mes de abril, mes dos libros. A principios rendemos homenaxe á figura de Hans Christian 

Andersen e aos contos infantís, como ambientación e motivación soou música e escoitamos o poe-

ma que escribiu Pat Mora para ese día, espallados por todo o centro grazas á megafonía.  

 

O 23 acompañounos de novo a música e foi lido o poema co que 

Paula Carballeira agasallou ás bibliotecas galegas. Xogamos coa 

palabra LIBRO, deixando nas nosas creacións a idea que temos 

sobre o que representan os libros. Na biblioteca tivemos unha 

exposición de obras nas que os libros e as bibliotecas son perso-

naxes importantes: Libros nos libros. 

Dende ese momento ata a celebración do Día das Letras Gale-

gas contamos con autores que nos visitaron: Xabier López Ló-

pez, Tucho Calvo, Xosé Tomás, Ricardo Gómez e Neira Vilas. 

A biblioteca organizou os encontros e recopilou e facilitou os 

materiais necesarios para a preparación destes actos. 

 

A colaboración do Departamento de Normalización do concello de Betanzos permitiunos asistir a 

sesións de contacontos e obradoiros de creación literaria. 

Mª Inés Cuadrado. Concello de Betanzos 

Patricia, da editorial Kalandraka  

A comezos do mes de maio celebráronse as II Xornadas de formación e sensibilización sobre a 

atención a diversidade, organizadas polo CFR de A Coruña, a Consellería de Educación, o concello 

de Betanzos, as ANPA Brigantium e O Carregal e o CEIP Vales Villamarín. En colaboración co 

CEIP de Oza dos Ríos elaboramos un vídeo que recolleu o labor feito ao longo do curso polas bi-

bliotecas dos dous centros arredor do tema da diversidade e presentamos un díptico cunha escolma 

de materiais cos que se pode traballar este tema, ademais puideron verse expostos xunto aos docu-

mentos elaborados no desenvolvemento do PDI. 

Ao longo de todo o curso e cunha periodicidade de dous días á semana, desenvolvemos a actividade 

de lectura en voz alta, na que grupos de nenos e nenas len un texto a compañeiros e amigos que eles 

convidan. Esta lectura gravámola en vídeo e entregamos a cada participante unha copia. 
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O buzón de suxestións estivo aberto todo o ano, este curso estiveron orientadas practicamente todas 

a recomendar obras para renovar os fondos da biblioteca.   

Unha das actividades de animación e promoción da lectura que se levaron a 

cabo nas titorías foi a de elaborar críticas e recomendacións de libros, que 

espallamos a través dos taboleiros da biblioteca, do blog da biblioteca 

(http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/) e da participación no 

apartado Lecturas... do xornal Betanzos e a súa comarca  editado pola Aso-

ciación de comerciantes e empresarios da localidade 

(http://www.comerciodebetanzos.com/acebe/?txt=xornal&lg=gal) 
 

Paralelamente as paredes da antesala da biblioteca convertéronse nun gran mural no que nenos e ne-

nas de quinto dirixidos por unha das membros do equipo de biblioteca están a pintar aos seus perso-

naxes favoritos. 

       

No mes de xuño remataremos coa actividade de Cine e literatura, que trata de espertar o interese po-

los libros a través do cine e viceversa, de maneira que coñezan as diferentes linguaxes que se poden 

empregar para transmitir unha historia ou documento. Ademais de traballar cos libros e as películas, 

que se vai facendo ao longo do curso, teremos a proxección da película La invención de Hugo e dal-

gúns filmes en Súper 8. 

Está pendente así mesmo a avaliación do curso e estamos a colaborar co departamento de Dinami-

zación da lingua na redacción da publicación anual titulada Xornaliño. 

Súmanse ademais todas as relacionadas coa xestión: reubicación de materiais, adquisición de fon-

dos, de equipos e de mobiliario, expurgo, actualización de datos tanto de usuarios coma de fondos, 

préstamos, selección de materiais relativos a algún tema para aportar a aquelas aulas que o solici-

taron, asesoría ao alumnado que acudiu de forma autónoma en busca de materiais. 

http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/
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GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Como xa expresamos anteriormente a gran implicación do equipo directivo e do claustro de profe-

sores fixo posible o mantemento do número de horas adicado á biblioteca semellante aos últimos 

cursos. 

No aspecto económico tamén foi importante a implicación do centro, establecendo unha cantidade 

importante do investimento para gastos da biblioteca. 

En todo o relacionado á animación á lectura a participación de profesores e alumnos foi total e os 

recursos da biblioteca moi empregados. 

Observamos que cada vez son máis solicitados os fondos e os recursos relacionados coa informa-

ción e o desenvolvemento do currículo, tanto por parte do profesorado coma do alumnado de forma 

autónoma ou por indicación dos mestres. Tanto libros de literatura coma obras específicas viaxan ás 

aulas para Server de eixo arredor do que se tratan temas de comportamento e actitudes ante a vida. 

A variedade de temas que incluía a programación do PDI (Todos diferentes, todos iguais) propiciou 

que cada grupo participara en función da súa dispoñibilidade, adaptando as actividades propostas ao 

nivel no que se atopaban. 

As actividades propostas dende a biblioteca ou nas que participou aportando material e recursos in-

cidiron na consecución das competencias básicas: 

• Competencia matemática. Reconto e representacións gráficas de datos. 

• Competencia en comunicación lingüística. Lectura, comprensión lectora, avaliación e crítica 

de libros, redacción de textos variados, ampliación do vocabulario. 

• Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. Características do corpo hu-

mano, coñecemento de sí mesmo e dos demais, capacidades e incapacidades, accións enca-

miñadas a paliar problemas de saúde, actividades deportivas, dereitos dos nenos e nenas, 

xeografía mundial. 

• Tratamento da información e competencia dixital. Na maioría das actividades estivo presen-

te a tecnoloxía, dende cámaras fotográficas ata ordenadores. Aprenderon a buscar informa-

ción, seleccionala, analizala e reelaborala cada vez que tiveron que investigar para profundi-

zar no coñecemento dos temas que xurdían (biografía de autores, críticas de obras, situa-

cións históricas, características das persoas con discapacidade, festas nos países do mundo, 

…) 

• Competencia social e cidadá. A biblioteca é un espazo civilizador porque ofrece un ambien-

te relaxado, de reflexión e aprendizaxe. É tamén un lugar para practicar a cooperación, onde 

nenos e nenas comparten tempos, traballos e lecturas con outros colegas. 
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A intención mesma do PDI foi a de profundizar no coñecemento da diversidade que amosa a 

nosa comunidade educativa, coa idea de que é máis fácil chegar a unha boa convivencia se 

nos coñecemos mellor e somos capaces de colocarnos no lugar do outro, recoñecer o que 

nos diferenza e o que nos iguala lévanos a valorar positivamente o feito de que todos somos 

diferentes, pero todos temos os mesmos dereitos. 

• Competencia cultural e artística. Temas como a Paz ou o Día da Muller Traballadora intro-

ducíronse a través da arte. 

• Competencia para aprender a aprender. No plantexamento de cada actividade procuramos 

espertar nos rapaces o desexo de saber e ir construíndo as aprendizaxes dende os seus coñe-

cementos previos. Foron, polo tanto, procesos de activar os coñecementos previos, de refle-

xión sobre a realidade, de aportacións de novas informacións que había que entender, selec-

cionar, ordenar, resumir, ata facela súa e poder expresala en función da intención que tiña a 

transmisión aos demais.  

• Autonomía e iniciativa persoal. Sempre coa guía de mestres e bibliotecarios os alumnos e as 

alumnas tiveron que tomar decisións sobre os libros que desexaban ler, cales consultar, en 

que momentos acudían á biblioteca, cando era o momento de consultar dúbidas, tiveron que 

elaborar guións de traballo e organizalo, decidir as formas de presentación aos demais. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

Adicamos 6 horas, repartidas en dúas sesións, a mellorar a nosa competencia no manexo do entorno 

Meiga. Leváronse a cabo na propia biblioteca, impartidas por Isabel Pemán, e asistimos todos os 

membros do equipo de biblioteca. 

Seis integrantes do equipo (Aurora Barreiro, Pilar Vázquez, Mª José Iglesias, Mª Luisa Duarte, Ma-

ría Pena e Mª Carmen Bello) asistimos ás IV Xornadas de bibliotecas escolares de Galicia, que se 

celebraron en Santiago a comezos do mes de novembro. 

A coordinadora participou nos Encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas escolares, celebradas en 

marzo de 2013. 

As inquedanzas creadas nestas sesións de formación, a necesidade de transmitir o aprendido ao res-

to do profesorado e a planificación de actividades levounos á lectura de diferentes artigos, nos que 

se trataban dende temas relacionados co espazo físico ata a competencia informacional. 

Podemos citar: 

 Animación y promoción lectora en la escuela. Mariano Coronas Cabrero. Revista de educa-

ción. 2005 
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 Estudiar e investigar en la biblioteca escolar. La formación de usuarios. Mª José Illescas. 

Gobierno de Navarra 

 La biblioteca escolar. Un espacio para leer, escribir y aprender. Mariano Coronas. Gobierno 

de Navarra 

 La competencia informacional en la enseñanza obligatoria a partir de la articulación de un 

modelo específico. Anna Blasco e Glòria Durban. Revista Española de Documentación 

Científica. 2012 

 Master a distancia en Bibliotecas escolares. Isabel Blanco. Escuela de Biblioteconomía. 

UDC 

 Páxina web Competència informacional a l'aula: 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca 

  

https://sites.google.com/a/xtec.cat/cinfo-aula/guia-d-aplicacio/1-cerca
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MATERIAIS PRODUCIDOS 

Nos primeiros días de curso repartimos entre as familias unha guía de uso da biblioteca, que, aínda 

que se elaborou en anos pasados, revisamos todos os cursos para introducir os cambios que se pro-

ducen tanto na distribución dos fondos coma nas normas de funcionamento. Así mesmo enviamos 

ás casas dípticos nos que se resalta o papel das familias no hábito lector dos rapaces e se dan pautas 

para elixir libros infantís para os seus fillos. Calquera delas está pendurada no blog para facilitar a 

consulta ao longo de todo o ano e en diversos soportes. 

Para cada sesión de formación de usuarios, tanto destinadas ao alumnado coma ao profesorado, ela-

boramos presentacións que serven de apoio ao exposto e traballado na sesión. 

Como axuda e complemento ao referido ao tratamento e elaboración da información dispoñemos de 

guías acerca dos diversos procesos que se deben seguir, unhas elaboradas polo equipo de biblioteca 

e outros seleccionados entre os que ofrecen persoas e colexios integrados na rede PLAMBE, todos 

eles presentes no noso blog e algúns tamén impresos. 

Xunto cos lotes de libros que son prestados a cada grupo para constituír unha pequena biblioteca de 

aula entregamos ao profesorado unha guía de posibles actividades de animación e promoción da 

lectura, que procuramos actualizar a medida que imos ampliando o coñecemento nesta materia. 

Antes de cada actividade que propoñemos, e que deben desen-

volver nas aulas xunto con titoras e titores, elaboramos unha 

guía na que describimos o labor que se debe realizar e como 

imos presentalo aos demais, comunicamos quendas e prazos de 

execución, indicamos os materiais dos que dispón a biblioteca 

para a súa realización e todos aqueles aos que se pode acceder a 

través de internet, e finalmente confeccionamos fichas de traba-

llo para cada nivel se así o require a actividade. 

    

 

O seguimento destes procesos faise a través das reunións de ciclo e da asesoría continua do equipo 

encargado da biblioteca. 

Creamos un blog que nos permite chegar a toda a comunidade.  

(http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/)  

Consta de varias partes: 



Memoria CEIP Vales Villamarín. Betanzos  2012-2013

 

  
Páxina 13 

 
  

Na páxina principal imos pendurando as novidades e na lapela dereita temos enlaces a todos os 

documentos elaborados ou recollidos polo equipo de biblioteca así como a lugares interesantes. 

Nas tres restantes recollemos as recomendacións de libros que achega o alumnado e as elabora-

das polo equipo; os vídeos das lecturas que nalgúns recreos fan grupos de rapaces e rapazas pa-

ra os seus convidados e finalmente temos un apartado para contacontos. 

AVALIACIÓN 

Como expuxemos ao principio foinos imposible utilizar o entorno Meiga en todas as súas posibili-

dades debido aos cambios que estivemos a realizar, polo que carecemos de estatísticas de usuarios e 

préstamos. 

As actividades que xa son clásicas no centro teñen cada vez máis participantes. Os lotes de libros 

que forman as caixas viaxeiras chegaron a todos os grupos (30 libros para cada unha das 42 biblio-

tecas de aula, que van rotando cada dous ou tres meses dentro do  mesmo nivel). A lectura en voz 

alta fíxose ao longo de todo o curso a razón de dous recreos á semana cunha media de participación 

de 15 nenos e nenas cada vez, entre lectores e ouvintes. Aumentaron tamén as recomendacións de 

libros, de xeito que non todas puideron publicarse no xornal Betanzos e a súa comarca por falta de 

espazo, pero si no blog de Leo e Mariña. Son cada vez máis os títulos que se len nas aulas estable-

cendo sinxelos clubs de lectura, polo que dispoñemos dunha importante dotación de libros dos que 

hai uns 27 volumes por título. 

As actividades relacionadas coa animación á lectura organizadas pola biblioteca chegaron a todo o 

centro, repartidas entre os diferentes niveis segundo o seu intres. 

Nas relacionadas co tratamento da información participaron case todos os grupos, os máis pequenos 

aplicáronse máis na observación e toma de datos e os dos últimos ciclos elaboraron máis documen-

tos informativos. 

Ao final de cada actividade rezabamos entre o alumnado e o profesorado as impresións que lles cau-

saran, tomando nota dos aspectos positivos e de todos aqueles que se poden mellorar. 

Durante o mes de xuño pasaremos a profesores e alumnos enquisas de valoración xeral da biblio-

teca. 

PREVISIÓNS DE FUTURO 

As ideas que temos previstas para o futuro poden clasificarse en estes aspectos: 

1. TIC  

Poñer en marcha o uso de lectores de e-book que nos acerquen a todos os posibles soportes de lectu-

ra. 

Habilitar un recuncho no que os usuarios poidan escoitar música, audio-libros, etc. 
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2. Organización 

Formar e nomear a alumnos colaboradores. 

Utilizar o programa Meiga e a súa páxina web en todas as súas posibilidades. 

3. Animación á lectura 

Continuar con aquelas actividades que están xa asentadas e consideramos que obteñen resultados 

positivos (bibliotecas de aula, lecturas para os convidados, encontros con autores, contacontos, críti-

cas de libros e a súa publicación, cine e literatura, concursos, …) 

4. Competencia informacional 

É a nosa idea programar actividades sistemáticas que nos vaian acercando cada vez máis a unha 

adecuada competencia informacional, nas que o motivo central sexa o desenvolvemento do PDI 

(Todos diferentes, todos iguais), que temos pensado para dous cursos, e calquera outro tema que o 

alumnado deba tratar nos contidos do currículo. Serviranos de guía a información que achega a 

páxina web Competència informacional a l´aula de Anna Blasco, Glòria Durbán e outras. 

5. Continuar, e ampliar no posible, a colaboración con entidades e asociacións culturais da localida-

de. 

6. Continuar coa formación específica do profesorado que integra o equipo e transmitir ao resto dos 

integrantes do claustro estes coñecementos. 

7. Aumentar a presenza e a participación das familias no discorrer da biblioteca. 

Betanzos, a 4 de xuño de 2013 

A coordinadora do equipo de biblioteca    O director 

   Asdo: Mª Carmen Bello Flores   Asdo: Andrés Otero Martínez 

 


