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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. 

Continuamos no camiño aberto, xa que as actividades organizadas entorno ao PDI (Todos diferen-

tes, todos iguais) propiciaron o acercamento do alumnado á información en diferentes soportes, ten-

do que avaliar as fontes, contrastar a información obtida, e despois de seleccionada, reelaborar esta 

información. Estes temas tratáronse tamén nas sesións de formación de usuarios (dirixidas a alum-

nado 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. 

Continuamos co cambio do mobiliario co obxectivo de mellorar o aspecto da sala, xa que coñece-

mos a importancia que os espazos teñen no desenvolvemento das actividades. 

Habilitamos un recuncho para poder escoitar música ou audiolibros, o que supuxo o cambio do mo-

ble que ocupaba o lugar e a adquisición de equipos reprodutores.  

Perseguindo o total benestar na biblioteca instalamos semáforos para poder regular o son dentro e 

no entorno da sala, sabendo da imposibilidade de conseguir o silencio total dada a idade dos 

usuarios e o gran número de persoas que se moven polos corredores do colexio. 
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Adquirimos o mobiliario necesario para instalar na entrada do colexio un recuncho de lectura pen-

sado para os pais que acoden ao centro. 

ORGANIZACIÓN 

O equipo encargado da biblioteca sufriu un pequeno cambio respecto ao curso pasado, unha das 

mestras integrantes mudou de colexio e o equipo estivo formado por un membro menos. 

Desta maneira o equipo estivo formado por: 

         Bello Flores, Mª Carmen (dinamizadora) 

         Barreiro Romero, Aurora     

         Cerredelo Cerredelo, Serafín 

         Ruiz Casal, Lucía 

         Martínez Duarte, Mª Luisa 

         Pena Videla, Mª Josefa 

         Vázquez Rodríguez, Mª Pilar 

A biblioteca dispón, ademais da sala principal, doutra sala no edificio de Educación Infantil, para 

atender esta sección colaboran co equipo as seguintes mestras: Eva Carro Vázquez, Ana Isabel 

Fernández Faraldo, Dolores Criado Vázquez, Marina Barros Reimundez, Lucía Pérez Zuloaga, 

cunha hora de adicación cada unha, ademais das gardas de recreo. 

Durante este curso apenas se modificou o número de horas semanais adicadas á biblioteca, en total 

30 horas, 8 a dinamizadora, 5 catro dos compoñentes e 2 a persoa que é responsable tamén da xe-

fatura de estudos, ademais das gardas de recreos que realizamos 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 totalidade das se-

sións un membro do equipo de biblioteca que orientou e colaborou con todos aqueles que fixeron 

uso das instalacións e dos fondos. 

Continuamos actualizando a base de datos no Proxecto Meiga, ao mesmo tempo que rexistramos as 

novas adquisicións e realizamos o expurgo de materiais. Aínda que isto supuxo un gran esforzo fo-

mos avanzando no uso do entorno Meiga, puidemos elaborar os carnés de lectores, realizar os prés-

tamos e o seu seguimento e posibilitamos que a comunidade educativa coñeza os fondos da biblio-

teca a través da páxina web, enlazada co noso blog. 

No terceiro trimestre comezamos a realizar préstamos ao alumnado de sexto de Educación Infantil. 

Os materiais que expurgamos porque non se adaptaban ás idades do noso alumnado pero estaban en 

boas condicións e podían resultar interesantes noutros lugares doámolos a institucións públicas que 

poden facer un bo uso deles. 
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Ao mesmo tempo tiñamos obras de gran calidade literaria que non resultaban atractivas para o 

alumnado pola súa presentación (tipo de papel, ilustracións, encadernación). Pedimos a algún titor 

que as introducira nas bibliotecas de aula e animara aos rapaces a descubrilas a través de diversas 

técnicas. O resultado foi moi positivo, ata o punto de que pensamos que ao longo dos próximos cur-

sos podemos levar a cabo algunha actividade máis de “rescate” de obras esquecidas. 

Restauramos todos os materiais deteriorados que puidemos grazas á participación dos colaboradores 

na actividade que denominamos Hospital de libros. 

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, que retomaremos o curso próximo co-

mo parte da reestruturación que sufrirá o colexio no momento en que se leve a cabo a mudanza do 

alumnado e profesorado de Educación Infantil. 

Actualizamos os fondos atendendo ás preferencias do alumnado e ao criterio do equipo encargado 

da biblioteca, en contacto co profesorado de cada ciclo; reforzamos a presenza de libros informati-

vos, especialmente nos temas que se trataron no PDI, e aumentamos a presenza de materiais audio-

visuais. 

Subscribímonos a unha nova revista, Oink, da que lamentablemente só saíron cinco números. 

Continuamos coa administración do blog (http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/) coa 

intención de que se converta no medio de comunicación, interior e exterior, da biblioteca e tamén 

un lugar no que atopar recursos que poidan interesar ao noso alumnado e as súas familias. 

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. 

Ao longo dos últimos cursos, dentro do proxecto de mellorar a biblioteca do centro, vimos desen-

volvendo unha serie de actividades encamiñadas á implicación do alumnado na organización da bi-

blioteca, coa idea de que esta forme parte esencial da súa vida no colexio, a nivel curricular e a ni-

vel afectivo. Neste curso creamos un grupo de colaboradores, de carácter voluntario, que apoiou 

nas tarefas que se desenvolven durante os períodos de recreo. 

http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/
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Dado o elevado número de alumnado do noso colexio (970 nenas e nenos) dividimos a colaboración 

en dous apartados: redacción e comunicación de normas para o adecuado uso dos ordenadores da 

biblioteca e atención directa ao alumnado que acode á sala nos momentos do recreo. 

Superada a fase de motivación que levamos a cabo a finais do curso pasado indagamos sobre que 

nenas e nenos estaban dispostos a colaborar e atopámonos cunha participación aproximada dun 

60% do alumnado do terceiro ciclo, a quen ía dirixida a proposta.  

 Atención directa ao alumnado que acode á sala nos momentos do recreo. 

Nenas e nenos do 5º nivel levaron a cabo este la-

bor, organizados por parellas e seguindo unha 

quenda establecida. Nas sesións de formación 

tratamos as normas que debían observar, as ta-

refas que se lles encomendaba e un pequeno re-

cordatorio das normas e organización xeral da 

biblioteca e os seus fondos.   

 

Os mestres do equipo responsable da biblioteca comprometémonos a 

procurar que a súa colaboración se desenvolvera de xeito tranquilo e 

cómodo, de maneira que resultara unha tarefa agradable e motivadora. 

Recibiron o carné de colaborador e facilitámoslles uns petos para que 

estiven identificados no momento en que realizaban as actividades de 

colaboración coa biblioteca. 

Ao final do 2º trimestre os colaboradores fixéronnos chegar as súas impresións sobre a experien-

cia, todos coinciden en valorar como positivo o feito de poder axudar aos máis pequenos a buscar 

materiais e a resolver as súas dúbidas, tamén consideran moi interesante o poder contribuír a lo-

grar un ambiente tranquilo e relaxado na biblioteca. 

Observamos que realizan as súas tarefas con gran autonomía, apenas se necesita a intervención 

dos mestres de garda e os usuarios da biblioteca diríxense a eles con naturalidade, sabendo que 

van obter a adecuada orientación. 

Está prevista unha xuntanza a finais de curso para avaliar o realizado ata o momento co obxectivo 

de mellorar os aspectos que se consideren necesarios. 
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 Redacción e comunicación de normas para o adecuado uso dos ordenadores da biblioteca.  

Xeralmente a demanda de uso de ordenadores 

durante o recreo excede ás posibilidades que 

ofrecen os catro que hai a disposición do alum-

nado, o que xera algúns conflitos. Pedimos ao 

alumnado de sexto a súa intervención para tratar 

de resolver o problema, a idea que xurdiu das  

súas reflexións foi a necesidade de regular clara-

mente o uso dos ordenadores, polo que redacta-

ron unhas normas que establecen os tempos e as 

preferencias de uso. Para comunicalas elaboraron 

uns carteis que colocamos na parede do recuncho 

dos ordenadores e tamén unha presentación que 

se incorporou á que se emprega nas sesións de 

formación de usuarios.  
 

Para que as normas fosen asimiladas polo alumnado con NEE solicitouse a colaboración do de-

partamento de Orientación, que realizou un cartel con pictogramas. 

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. 

 

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). 
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Continuamos abordando o PDI enfocado a tratar a diversidade, tanto física coma cultural, artellado 

arredor da conmemoración de datas especiais. Para os máis pequenos elixíronse varias datas porque 

pensamos que lles sería máis doado ir percibindo o significado da diversidade pouco a pouco e con 

temas concretos, para os maiores concentrámolo en tres apartados (persoas con discapacidade, di-

versidade de familias e países).  

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, contactos con especialistas) que 

serviran de motivación para emprender cada fase do traballo ou como medio de información; ela-

borou fichas-guía, coordinou a elaboración de documentos de comunicación cara aos demais, ase-

sorou a profesorado e alumnado e finalmente encargouse da publicación a través do blog da biblio-

teca. 

 

Como declaración das intencións que nos levaban a traballar sobre estes 

temas, adaptar o noso entorno para facer posible a convivencia de todos, 

lemos e vimos o libro Por cuatro esquinitas de nada. 

 

A primeira data foi o Día da Discapacidade auditiva. Introduci-

mos o tema lendo e comentando libros (Cosita Linda, El misterio 

de Julia, Oliver y sus audífonos e Escucha mis manos) e vendo 

películas (El sueño de Pedro). 

 

Contamos coa colaboración da Federación de Sordos de Galicia 

que axudou á sensibilización do alumnado a través de contacontos 

e charlas informativas. 

Libros coma os Dicionarios de signos (Mis primeros signos e Mis 

primeros signos: descubre signos nuevos) e recursos elixidos na 

web permitíronnos afondar no coñecemento das persoas sordas e 

da linguaxe coa que nos podemos comunicar. 

Os pequenos, coas mans de todos, elaboraron unha árbore, os máis  

maiores textos informativos e un dicionario de signos. 

De todas as actividades se deu conta no noso blog para que as coñeceran todos os membros da 

comunidade educativa. 
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O día 25 de outubro, para conmemorar o Día das Bibliotecas escolares, nenas e nenos de 5º leron o 

texto titulado O claro do bosque, de Mónica Hughes, para todos os compañeiros de Ed. Primaria, a 

través da megafonía do centro. Esta historia serviu de punto de partida para a realización de varias 

actividades nas aulas: fixéronse ilustracións, redactáronse textos que ampliaban o tratado nos dife-

rentes camiños que foron collendo os nenos, buscaron títulos de libros que podían responder aos 

diferentes temas que se tratan. 

Os resultados foron expostos nos taboleiros de cada andar e algunhas delas foron publicadas no 

blog da biblioteca. 

Motivados pola conmemoración do Día da Discapacidade continuamos desenvolvendo o PDI. Este 

curso enfocamos os traballos cara á investigación de como podemos entre todos colaborar e variar o 

entorno para facilitar a convivencia harmoniosa de todas e todos, baixo o lema "Xuntos podemos". 

Na hora de lectura das semanas que durou o traballo lemos libros que tratan estes temas, expostos 

na biblioteca. Recordamos o que aprenderamos no curso anterior vendo e analizando nas aulas os 

traballos feitos e publicados no blog. Vimos películas. O último paso foi investigar para elaborar 

guías sobre que facer cando estamos con persoas con diferentes discapacidades. 

Tamén se elaboraron contos e un vídeo baseado no libro titulado Mis amigos especiales, de edicio-

nes Gaviota. O alumnado de sexto redactou unha moción para presentar na sesión infantil do pleno 

do Concello de Betanzos, propoñendo melloras para a súa vida no concello. 
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Participamos no I Certame de Radio Escolar a Prol da Diversidade Cultural, organizado pola Uni-

versidade de Santiago de Compostela (USC). Presentamos un programa de radio que realizaramos 

enfocando a diversidade a través da música, coa adaptación de Sofía, la vaca que amaba la música. 

Fomos seleccionados e o premio consistiu nunha visita á Facultade de Ciencias da Comunicación 

para participar na gala coa que inauguraron a radio da USC. 

O Día da Paz conmemorámolo cunha proposta titulada 2000 pombas e 14 cantigas pola PAZ. Cada 

alumno e cada mestre escribiu na silueta dunha pomba unha palabra ou expresión que tivera que ver 

coa paz e que comezara cunha letra determinada para confeccionar un abecedario pola PAZ. Na se-

gunda pomba escribimos unha frase que respondía á cuestión: Que podemos facer nós pola PAZ?  

Por outra banda todos nos puxemos a buscar 14 cantigas, preferentemente en galego, que falaran da 

paz e a confraternidade para dalas a coñecer aos demais, escoitalas, bailalas e ilustralas. 

O centro encheuse de pombas, de música e de boas intencións, que pouco a pouco poderemos levar 

a cabo, a lo menos no noso entorno máis próximo. 

Para conmemorar o Día de Rosalía elaboramos unha presentación que nos permitira acercar a fi-

gura de Rosalía ao noso alumnado. Lemos libros que recollen a obra da autora, pensados especial-

mente para nenos (Parece unha rosa, Rosalía de Castro. Escolma poética, Rosalía de Castro para 

nenos, Rosalía de Castro para niños, Rosalía pequeniña). Escoitamos poemas musicados por diver-

sos autores. Ilustramos poemas, debuxamos a Rosalía e condensamos en cómic a súa vida. 

    

Como é costume, colaboramos coa asociación cultural Eira Vella na organiza-

ción dun recital poético-musical, ao que se sumou este ano o concello de Be-

tanzos. Ademais coordinámonos cos institutos de ensino secundario. O acto 

celebrouse na Aula de Cultura do concello de Betanzos coa participación de 

alumnado dos tres centros educativos, escritores locais e membros da asocia-

ción cultural. Acudiron autoridades da localidade, familias, alumnado e profe-

sorado dos centros, e público en xeral.  
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A partir da celebración do Entroido, na que se recolleron receitas galegas desa época, e tendo en 

conta a investigación que xa fixeramos sobre as diversas formas que hai no mundo de conmemorar 

festas, comezamos o proceso de informarnos sobre as comidas no mundo. Neste momento estamos 

elaborando os produtos finais a partir do traballo confeccionado polos diferentes niveis: un recetario 

de comidas de diversos países e un libro electrónico sobre os alimentos básicos do mundo. 

En paralelo, completamos o estudo sobre costumes sociais nos diversos países cunha análise da for-

mación e a relación existente entre os membros das familias nas diferentes culturas. Os grupos están 

elaborando as súas presentacións logo de informarse sobre o tema. Ao longo deste mes de xuño 

mostrarémolas aos demais membros da comunidade educativa. 

 

 

A principios de abril, mes dos libros, rendemos homenaxe á figura de Hans 

Christian Andersen e aos contos infantís, coñecendo algo da súa vida e relen-

do e contando os seus contos máis coñecidos. Espallamos polo colexio refe-

rencias aos nosos libros favoritos, escritas en pegadas e corazóns decorados ao 

gusto. 

 

O Día do Autismo nenas e nenos de infantil escoitaron o conto ¿Quieres conocerme? Autismo, 

adaptado para eles dende a biblioteca. Cantaron a canción Todos somos capitáns. Todos acudiron ao 

cole vestidos con algo azul e a Fada Mariña agasallou a cada un cun globo da mesma cor. Pintaron 

flores en macetas azuis entre todos, coas súas mans. 

O 23 , Día do Libro, lemos e comentamos o manifesto escrito por Paco Martín, para logo conme-

morar esta data compartindo lecturas, pero nesta ocasión démoslle a volta ao acostumado: os máis 

pequenos foron os que elixiron e prepararon a lectura dun libro para os maiores. O alumnado maior 

colocouse no lugar do ouvinte que disfruta descubrindo, ou recordando, libros fermosos que gustan 

independentemente da idade que se teña, e propiciou que os pequenos lectores sentiran a emoción, e 

tamén a responsabilidade, de mostrar o tesouro que encerra un libro.  
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Os libros saíron da biblioteca e a actividade desenvolveuse 

en diversos recunchos do colexio. Implicouse todo o alum-

nado de primaria: os de 1º leron para os de 4º, os de 2º para 

5º e os de 3º para 6º.  

Ao final de cada lectura nenas e nenos de 5º e 6º agasalla-

ron aos pequenos cunha sorpresa: recitaron poemas que  

escolleran para adicarlles. Algún grupo mesmo confeccionou para eles un pequeno libro.  

Foi unha xornada de festa na que as ilusións compartidas xiraron arredor dos libros. 

Dende ese momento ata a celebración do Día das Letras Galegas contamos con autores que nos vi-

sitaron: Sabela Arias (ilustradora), Tucho Calvo (editor), Xesús Fraga (escritor). A biblioteca orga-

nizou 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 se-

sións de contacontos con Raquel Queizás. Grazas á editorial Kalandraka e ao Consorcio Galego de 

Editores puidemos contar con Patricia e Álex e con Inacio Vilariño. 

 

Raquel Queizás. Concello de 

Betanzos 

 

Patricia e Álex, da editorial Kalandraka 

 

Inacio Vilariño. Consorcio Ed. 

Galego 

 

 

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. Gravámola en 

vídeo e entregamos a cada participante unha copia.  

Publicamos no blog todas aquelas que nos autorizan. Levamos xa un tempo organizando estas lec-

turas compartidas, tratando sempre de melloralas nos aspectos que podemos, tendo en conta a ava-

liación que fan tanto mestres coma alumnos. Observamos que o interés por participar nelas non de-

cae e cada ano queda algún grupo que non pode facer a súa lectura por falta de tempo. 
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O buzón de suxestións estivo aberto todo o ano, este curso estiveron orientadas practicamente to-

das a recomendar obras para renovar os fondos da biblioteca. Témolas en conta procurando un equi-

librio entre o criterio de calidade e interés xeral e os gustos propios do que fai a suxestión. Trátase 

de fomentar a participación do alumnado na configuración da biblioteca sen que isto merme a cali-

dade dos fondos.  

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 e da 

participación no apartado Lecturas... do xornal Betanzos e a súa comarca  

editado pola Asociación de comerciantes e empresarios da localidade 

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

A estas engadimos as que elaborou a biblioteca nas datas previas a longos 

períodos de vacacións: Nadal e verán.  

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 solicita-

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

Neste momento estamos organizando, coa colaboración da comisión de biblioteca do Consello Es-

colar, a festa de final de curso cunha Xornada de portas abertas, dirixida especialmente aos pais, 

na que o alumnado do centro presentará a biblioteca e as actividades que se desenvolven nela. 

Teremos uns contacontos moi especiais, nenas e nenos do primeiro nivel que lerán un conto para os 

asistentes, música e merenda. 

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. 

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

TRATAMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS DENDE A BIBLIOTECA 

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

cidiron na consecución das competencias básicas: 

• Competencia matemática. 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 si mesmo e dos demais, capacidades e incapacidades, accións enca-

miñadas a paliar problemas de saúde, actividades deportivas, xeografía mundial. 

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

te a tecnoloxía, dende cámaras fotográficas, gravadoras ata ordenadores. Aprenderon a bus-

car información, seleccionala, analizala e reelaborala cada vez que tiveron que investigar pa-

ra profundizar no coñecemento dos temas que xurdían (biografía de autores, críticas de 

obras, situacións históricas, características das persoas con discapacidade, recursos existen-

tes para paliar as discapacidades, alimentos nos países do mundo, composición das familias. 

• 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. 

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. A poesía, a narrativa, a ilustración e a música estiveron 

presentes na práctica totalidade das actividades. 
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• 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 

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

marzo de 2014. 

Participamos ao longo do curso no grupo de traballo Bibliotecas en rede que agrupou a centros que 

dependen do CFR de A Coruña e que supuxo a presenza de importantes personalidades que traballan 

no eido das bibliotecas escolares. 

Asistimos ás xornadas celebradas en A Coruña no mes de abril, tituladas: Compartindo boas prácti-

cas. Encontros de intercambio de experiencias educativas e formamos parte como relatores da mesa 

de bibliotecas que se organizou. 

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 especialmente temas de competencia informacional. 

Podemos citar: 

 Formación de usuarios / Educación documental. Asesoría Bibliotecas escolares.  

 Programas para el desarrollo de la competencia informacional articulados desde la 

biblioteca escolar. Consejería de Educación de Andalucía. 2012 

 Aprendizaje de habilidades para investigar e informarse. Junta de Andalucía 

MATERIAIS PRODUCIDOS 

Cada ano revisamos a guía de uso da biblioteca, elaborada hai algúns anos, para introducir os cam-

bios que se producen tanto na distribución dos fondos coma nas normas de funcionamento. O blog 

da biblioteca é o medio que utilizamos para dala a coñecer. Empregamos cada vez menos o formato 

de papel para achegar ás familias informacións xerais, por razóns económicas e porque o achega-

mento aos medios informáticos é case total por parte dos pais. 
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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. 

Algunhas actividades requiren da presentación dun autor (Rosalía, por exemplo) ou dun libro 

(¿Quieres conocerme? Autismo) que elaboramos e facemos chegar a todos os grupos aos que vai 

dirixida a actividade. 

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 desenvolver nas 

aulas xunto con titoras e titores, elaboramos unha guía na que describi-

mos o labor que se debe realizar e como imos presentalo aos demais, co-

municamos 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 

traballo 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. 

Estamos elaborando un resumo do método 3.3.3 de Anna Blasco e Gloria Durban para dar a coñecer 

aos compañeiros este método que sistematiza tan ben o proceso de busca, tratamento e elaboración 

da información. 

AVALIACIÓN 

O avance na utilización do entorno Meiga aínda non nos permitiu a elaboración 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). 
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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. Realizouse unha enquisa 

entre os participantes e recollemos opinións moi positivas sobre esta actividade, os aspectos nega-

tivos que se suscitaron teñen que ver co espazo, os cambios que se presumen para o curso próximo 

permitirannos paliar estas deficiencias. 

Aumentaron tamén as recomendacións de libros, de xeito que non todas puideron publicarse no xor-

nal 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 establecendo 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 interés. 

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. Notamos un maior interés por este tipo de actividades que permiten ao alumnado 

ir achegándose con mellor formación ao complicado e extenso mundo da información. 

Estamos moi satisfeitos do labor do alumnado colaborador, tanto pola ilusión coa que o desenvol-

veron coma pola eficacia que acadaron. 

Ao final de cada actividade recollemos entre o alumnado e o profesorado as impresións que lles 

causaran, 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 e as actividades que xa se consideran habituais. 

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. 

Poñer en marcha o recuncho de audio, que seguramente suporá a redacción dunhas normas estritas 

porque prevemos unha gran demanda. Os mobles e os equipos xa os adquirimos neste curso. 

Propiciar o autoempréstito. 

2. Organización 

Continuar cos alumnos colaboradores, posibilitando novas incorporacións. 

Utilizar o programa Meiga e a súa páxina web en todas as súas posibilidades. 
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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, concursos, …) 

Recuperar e revitalizar as actividades arredor do cine e a literatura infantil, que nestes dous últimos 

cursos perderon interés e, en troques,  nos parece que poden resultar atractivas e proveitosas se se 

levan a cabo adecuadamente. 

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. O 

novo proxecto xirará arredor do tema da auga (remata o Decenio Internacional para a acción «El 

agua, fuente de vida» que proclamou a ONU) na nosa comarca. A cidade de Betanzos está situada 

no comezo da ría que leva o seu nome. Pola comarca discorren os dous ríos que a rodean, neles po-

demos atopar cotos de pesca, minicentrais eléctricas, aulas da natureza, muíños. Mesmo unha das 

principais festas da cidade festéxase no río Mandeo (Os Caneiros). As terras que ocupa o encoro de 

Cecebre pertencen, en parte, ao concello de Betanzos. É unha zona que se caracteriza pola abundan-

cia de fontes. 

5. Continuar e ampliar, na medida do posible, a colaboración con entidades e asociacións culturais 

da localidade. 

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, a través das male-

tas viaxeiras, do recuncho de espera-con-lectura, de actividades de contacontos... 

Betanzos, a 4 de xuño de 2014 

A coordinadora do equipo de biblioteca    O director 

   Asdo: Mª Carmen Bello Flores   Asdo: Andrés Otero Martínez 

 


