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Na biblioteca do CEIP Curros Enríquez de A Coruña levamos participando no 
PLAMBE tres cursos, dende a oitava convocatoria. A memoria que a 
continuación presentamos tenta reflectir as ilusións, logros e fracasos de 
todo un curso, un curso que se iniciou con grandes espectativas e novidades. 
Valoramos moi positivamente esta participación, tanto dende o punto de vista 
económico, como sobre todo, pola constante fonte de iniciativas compartidas 
que estar neste plan leva de seu e que enriquecen o noso labor. 
   Foi un curso moi productivo, aínda que sabemos que queda moito por facer e 
que a biblioteca debe seguir sendo unha vía de acceso á información, ao 
aprendizaxe, á motivación e que debe servir para axudar a compensar 
diferencias sociais e de axuda para as necesidades educativas especiais.  
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2.- GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS PROPOSTO NO 

PROXECTO INICIAL OU NAS LIÑAS  PRIORITARIAS PARA O CURSO 

2014/2015    

En xeral temos que facer unha valoración positiva no tocante á consecución dos 
obxectivos que formulamos no noso porxecto. 
A meirande parte das actividades que se propuñan paara realizar fixéronse e 
contaron cunha boa participación da comunidade educativa. 

           OBXECTIVOS        GRAO DE CUMPRIMENTO 

Convertir a biblioteca nun centro de 
recursos dinámico, plenamente 
integrado no centro, que facilite o 
acceso a fontes documentais. Base 
para fomentar o  aprendizaxe 
autónomo en todas as áreas do 
curriculum dende Infantil a Primaria 

Ampliouse a dotación de fondos 
documentais. Estableceuse un horario 
semanal fixo para cada curso e a 
posiblidade de reserva no resto de 
horas libres; este ano o uso da 
biblioteca aumentou de novo 
notablemente. De todolos xeitos, 
debemos incidir aínda na utilización da 
mesma como centro de búsqueda de 
información para o desenrolo dos 
pequenos proxectos que dende o curso 
pasado estamos a desenrolar. 

Favorecer a formación de usuarios, 
tanto do alumnado como do 
profesorado 

Utilizamos o tríptico de benvida á 
biblioteca para todos aqueles que 
entran novos a formar parte da nosa 
comunidade educativa. A principio de 
curso os alumnos de 1º baixan cos seus 
titores para acoñecer as normas 
funamentais que a rixen. Levamos a 
cabo formación de alumn@s 
colaboradores de 5º e 6º que todolos 
recreos baixan á biblioteca a 
colaborar. 
A nosa asignatura pendente, son os 
rapaces de Infantil, aos que por falta 
de tempo, non adicamos o temo que nos 
gustaría 
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           OBXECTIVOS        GRAO DE CUMPRIMENTO 

Dar continuidade ao blog, procurando 
que participen nel, tanto alumnado 
como profesorado. 

É unha asignatura pendente, este curso 
non se empregou o blog. Pretendemos 
que no vindeiro setembro, haxa 2 
persoas nomeadas que adiquen o seu 
tempo á darlle continuidade 

Fomentar o hábito lector para mellorar 
a comprensión e a expresión oral e 
escrita 

Estableceuse un horario de uso da 
biblioteca no que cada aula ten 
reservada unha hora semanal. 
Elaboráronse guías de recomendacións 
de lectura. Realizáronse sesións de 
contacontos de alumnos maiores a 
pequenos. Tamén solicitamos a 
colaboración das familias para outros 
contacontos Fixemos exposicións 
temáticas, exposicións de traballos no 
día do libro, nas letras galegas…… 
Colaboramos co equipo de 
Normalización Lingüística na realización 
das actividades propostas. 
Puñemos en marcha a 3ª edición do 
noso concurso “brincaletras” aadicado á 
figura de Xosé Filgueira Valverde; 
ademáis, mochilas viaxeiras, cadernos 
viaxeiros…….. 

Crear a Comisión de Biblioteca  Está creada dende finais do curso 
pasado pero non tivemos ningunha 
reunión por falta de asistencia de 
varios dos seus membros; de todolos 
xeitos, o Consello Escolar foi informado 
puntualmente. 

Adicar un mínimo dun 10%do orzamento 
do centro á biblioteca 

A día de hoxe foron destinados á 
mesma uns 2000€ do presuposto. 

Promover a realización de actividades 
conmemorativas establecidas polo 
calendario escolar así como outras 
propias do centro: Samaín, magosto, día 
do libro…. 
 

Enviouse información a través dos 
membros do equipo aos diferentes 
ciclos a cerca das conmemoracións e 
actividades previstas en cada momento 
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3.- HORARIO REAL ASIGNADO Á PERSOA RESPONSABLE E 

AO EQUIPO DE BIBLIOTECA 

 

 
   LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9,00-9,50  

 

  

9,50-10,40     

      Juana 

 

     Juana 

      

       Marta 

  

     Juana 

 

 

       Juana 

10,40- 

11,30 

. 

      

 

     Juana 

 

Juana/Montse 

11,30-12,00 RECREO 

Prof de garda  

RECREO 

Prof de garda 

RECREO 

Prof de garda 

RECREO 

Prof de garda 

RECREO 

Prof de garda 

12,00 -

13,10 

 

 

PRÉSTAMO 

    Juana a 

       2º  

 

 

PRÉSTAMO 

Elena a  

1ºA/1ºB 

 

  

PRÉSTAMO 

Pilar a  

       3º  

 

 

PRÉSTAMO 

Montse  a  

    4ºA/4ºB 

 

 

PRÉSTAMO 

Ana a 

5º/6º 

13,10-14,00       Pilar Elena Marta Montse Ana 

12,00-12,20 
HORA DE 
LER 

12,00-12,20 
HORA DE 
LER 

12,00-12,20 
HORA DE 
LER 

12,00-12,20 
HORA DE 
LER 

12,00-12,20 
HORA DE 
LER 

Coordinadora:    Juana María Valín Martín …….   6 horas (Ed. Infantil) 
Membros do equipo: 
                         Monserrat Aguilar Amigo ……..  2 horas (3º ciclo) 
                         Elena Mariñas Vázquez ………….  2 horas (2º ciclo) 
                         Marta Bran Viña ……………………… 2 horas (Inglés) 
                         Pilar Muñoz Langarón …………….. 2 horas (1º ciclo) 
                         Ana Pérez Barrio …………………...  2 horas (Ed. Infantil) 
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O equipo de apoio á biblioteca está constituído este curso por: 
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4.- ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

   4.1 xestión técnica 

 CAPACITACIÓN DO PROFESORADO:  Durante o mes de setembro adicamos un 
tempo a formar ao profesorado que constitue o equipo de biblioteca (neste caso, un 
dos seus membros, o representante do 1º ciclo, ten destino provisional) 

 CATALOGACIÓN:  Este curso rematamos de  recatalogar todos os fondos de 
ficción de Primaria que pasan de estar colocados por orde alfabética  a seguir os 
criterios da FGSR (Fundación Germán Sánchez Ruipérez)  
 
    82.3   Antoloxía de contos 
    82-30 Libros de imaxes. Abecedarios 

   82-31  Narracións da vida real 
    82-32 Narracións históricas e de guerra …….. 
 
 
 
 

 
 

 

Segue a estar constituido básicamente por mestres con anos de permanencia no 
centro xunto a profesores de nova incorporación, co que acadamos un equilibrio 
de continuidade dos proxectos, pero tamén de ahcegas 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 de actividades xa consolidadas, mentres que nas novidades nos 
abre a novas  maneiras de entender o traballo bibliotecario, a promoción da 
lectura, etc… 
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ACONDICIONAMENTO DOS ESPACIOS Durante este tempo que levamos 
no PLAMBE, temos prácticamente todos os espazos que a superficie da que 
dispoñemos nos permite, ben acondicionados. A última foi a de lectura 
relaxada  na que contamos cun sofá, dous pufs e un revisteiro 
 

Quedaríanos a zona de traballo do bibliotecario; para aquí solicitamos a 
principios de curso unha mesa apropiada, pois a que temos actualmente resulta 
pequena,  pero non nos chegou así que colocamos dúas mesas en forma de ele. 
Cando comence o curso, solicitarémola de novo. 

FORMACIÓN DE ALUMNADO VOLUNTARIO: Durante este curso 
propuxemos aos alumnos e alumnas de 5º e 6º que, voluntariamente, prestasen 
a súa colaboración nos recreos, en labores de biblioteca tales como 
mantemento da orde, control dos horarios de uso dos ordenadores, colocación 
das pegatinas nos lombos dos libros de nova catalogación, colocación dos 
fondos ou plastificado de libros; a nosa sorpresa foi moi grata cando vimos que 
prácticamente o 100% do alumnado se apuntaba. Para dar cabida a todos, 
fixemos  un lista na que, por parellas ían rotanto; eles mesmos se organizaban 
para que se algún rapaz non estaba, sempre estivese a biblioteca atendida por 
outro voluntario. Se ben cómpre ter unha supervisión do seu labor, 
desenvolvéronse fenomenal nas súas tarefas e supuxeron unha axuda 
estimable. 

Para recoñecer aos 
encargados do día, 
mercamos chalecos nos 
que imprimimos  o nome 
do centro, a nosa mascota 
e “axudante de 
biblioteca”. 
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 4.2 Fomento da lectura 

Visto o ben que se desenvolveron e a alta participación, non cabe dúbida de que 

teremos que lle dar continuidade o vindeiro ano e ampliar, se cadra, as súas funcións. 

    BIBLIOTECA ESCOLAR                                                                            CEIP CURROS ENRÍQUEZ 

SINALIZACIÓN: A biblioteca, lóxicamente, está organizada seguindo as pautas da 
CDU, e para facilitar as cousas ao alumnado, os estantes están organizados con 
carteis coas cores dos díxitos da CDU, co que se facilitan enormemente as procuras 
Queda pendente para setembro sinalar  a entrada á mesma polo corredor que lle dá 
acceso  

PRÉSTAMO: Durante este ano académico realizáronse préstamos ao alumnado na 
4ªsesión, xusto despois da “hora de ler” (de 12,20 a 13,10 h.)  Cada clase ten 
asignada unha sesión fixa semanal, baixa á biblioteca co seu titor e é atendido por 
un profesor do equipo. 
Como en anos anteriores, elaboráronse marcadores persoais que os  rapaces de 3º, 
4º, 5º e 6º utilizan cando collen un exemplar das estanterías, ou deixándoo no bote 
correspondente ao seu curso se non o están empregando. Fixemos con eles unha 
exposición polos corredores do centro: 

O préstamo vai acompañado dunha sinxela ficha onde os alumnos aportan algúns 
datos que nos confirman a lectura:  
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Nome do alumno:………………………………………………. 

Título do libro:…………………………………………………… 

Autor:…………………………………………………………………… 

Editorial:……………………………………………………………… 

Cal é o protagonista principal? ……… 

………………………………………………………………………………. 

Outras personaxes:…………………………………………… 

De que trata o conto? ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

  

Nome do alumno:………………………………………………. 

Título do libro:…………………………………………………… 

Autor:…………………………………………………………………… 

Editorial:……………………………………………………………… 

Cal é o protagonista principal? ………………….. 

………………………………………………………………………………. 

Outras personaxes:…………………………………………… 

De que trata o conto? ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Explica que foi o que máis che gustou, e por que? … 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Recomendaríais o libro: Sí                Non   

   BIBLIOTECA ESCOLAR                                                                           CEIP CURROS ENRÍQUEZ 

Tamén se realizan préstamos ás 
aulas para renovación e mantemento 
das bibliotecas de aula; cada titor 
dispón do seu carnet e con él pode 
solicitar   préstamos de 30 libros 
durante un mes. 

HORA DE LER: Xa van uns anos da posta en marcha desta parcela horaria adicada á 
lectura libre, silenciosa e non avaliable. A idea que nos anima é a de crear rutinas 
diarias nas que a lectura teña un lugar para todos os membros da comunidade 
educativa. O horario desenvolveuse como no curso anterior, isto é, reservando 20 
minutos da xornada para lectura tras o recreo, e quitando uns cinco minutos a cada 
unha das clases da mañá. 
Durante este tempo os nen@s len libremente o libro da súa elección. Non se 
realizan probas sobre estas lecturas xa que están orientadas á adquisición do 
hábito lector. A existencia deste programa non elimina, senón que complementa, as 
outras actividades de lectura propias da aula (lecturas colectivas, en voz alta, con 
preguntas sobre comprensión lectora…) 

1º ciclo 
2º ciclo 
3º ciclo 
Infantil 
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BIBLIOTECAS DE AULA: Actualizadas e renovadas con periodicidade durante o 
curso 
 
MOCHILAS VIAXEIRAS: Continuamos con esta actividade que se ven 
desenvolvendo dende hai xa 4 anos. Cada titor selecciona o material que lle parece 
máis axeitado para a mochila do seu grupo: libros de ficción, informativos, revistas, 
DVDs … dende hai 2 anos, incluímos tamén un e-book en certas mochilas. 
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ASESORAMENTO BIBLIOGRÁFICO AOS PROXECTOS DE INFANTIL E AO 
PROXECTO DOCUMENTAL INTEGRADO DESENVOLVIDO ESTE CURSO: Este 
ano levamos a cabo un proxecto ao redor dos cómics 

EXPOSICIÓNS DE NOVIDADES: 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, o 
que se reflicte no préstamo, diversificando os títulos e coleccións máis lidos  

  BIBLIOTECA ESCOLAR                                                                              CEIP CURROS ENRÍQUEZ 

            Nadal                                              autores como Ana Alonso                                           

                                               Samaín ……                                                                                                                                                                        
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Estes son algúns exemplos do 
material elaborado para o desenrolo 
do proxecto 

Zipi e Zape para Infantil                         Mortadelo e Filemón para 3º e 4º  

Astérix e Obélix para 1º e 2º                           Tintín para  5º e 6º                      
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ENCONTROS CON AUTORES E ILUSTRADORES:  

              O 
   Hematocrítico 

«Feliz feroz» 

Ana 
Alonso 

«Misión     
tierra» 
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Ledicia 
Costas 

«A cociñeira 
defunta» 

Jacobo 
Fernández 
Serrano 

«Marcopola 
       III»  

Manel 
Cráneo 

Obradoiro 
do cómic 

CONTACONTOS TRAÍDOS POR EDITORIAIS 
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APADRIÑAMENTOS LECTORES: Tiveron lugar no patio de Infantil durante a 
semana na que celebramos o día internacional do libro. Pretendemos convertila o 
vindeiro curso nunha actividade semanal fixa polo grande grao de aceptación que 
tivo entre alumnado e profesorado.  
Este  curso os alumn@s de 3º,4º,5º e 6º foron os encargados de preparar as 
lecturas para os máis cativos. 
 
 
 
 
 
  

CONTACONTOS PROTAGONIZADOS POLAS FAMILIAS: Abrimos a 
biblioteca en horario non lectivo para que as familias participasen en varias 
sesións de contacontos. Levamos 3 anos con esta actividade e  continuaremos o 
vindeiro curso. 

   BIBLIOTECA ESCOLAR                                                                           CEIP CURROS ENRÍQUEZ 
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III EDICIÓN DO CONCURSO BRINCALETRAS: Como festa de conmemoración do 
día das Letras Galegas, leváronse a cabo 6 xornadas adicadas a Xosé Fernando 
Filgueira Valverde. 
Con esta actividade pretendemos levar a acabo unha xornada lúdica desenvolvendo 
no noso alumnado actitudes positivas de cara ó traballo en grupo e coñecer datos 
básicos sobre  Filgueira Valverde. 
En cada aula fórmanse varios grupos en función ao número de alumn@s; a cada grupo 
se lle asigna unha cor. Cada titor elaborará varios roscos de preguntas dende a A á Z 
nos que incluirá 8 ou 10 referidas ao autor, un rosco por cada grupo de cor 
O equipo gañador consigue un e-book para a súa aula que se incluirá como material da 
mochila viaxeira. 
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CONTACONTOS POLO DÍA DA FAMILIA:  

  BIBLIOTECA ESCOLAR                                                                             CEIP CURROS ENRÍQUEZ 

CÁMBIOCHO POR UN CONTO!: Emulando a outras bibliotecas galegas, pareceunos 
moi interesante esta actividade na que cambiamos aos rapaces unha sorpresa por 
unha producción literaria: un conto, refrán, cómic, adiviña, caligrama….. Propuxemos 
unha técnica libre. A actividade realizaríase na casa coa única esixencia da 
colaboración das familias, na medida do posible. O resultado foi estupendo, ésta é 
unha boa mostra: 
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4.3.- EDUCÁCIÓN PARA A COMPETENCIA EN INFORMACIÓN  

 
 Recoller información para elaborar e organizar o proxecto elaborado sobre os 

cómics, proxecto interdisciplinar no que cada curso e clase fixo a súa parte. 
 Recopilar recursos para as Letras Galegas 
 Conmemorar o día das Letras Galegas: todos os cursos buscaron información a 

cerca de Filgueira Valverde para poder participar no noso concurso «Brincaletras» 
 Organizar e elaborar proxecto para o día da paz, cada curso fixo a súa parte 

 
 
 
 
 
 

5.- GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA. USO QUE SE FAI DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
FAMILIAS: Sigue mellorando a súa participación, contacontos, cadernos viaxeiros, 
aportacións de libros…..; aínda que hai familias que por mor do horario de traballo ou 
problemas similares son alleas case por completo á vida do centro, mentras que 
outras participan prácticamente en canta actividade se propón, ben como 
espectadores ou como actores das mesmas. Con todo teremos que atopar canles de 
participación daquelas familias menos implicadas, queda moito por andar. 
ALUMNADO: Responde participando maioritariamente nas iniciativas que se lle 
propoñen, moitas delas de xeito voluntario, sen agardar premios pola mesma, o que 
dá máis valor a esa participación. Entre outras, a través do buzón de suxestións, 
apadriñamentos lectores, voluntariado como colaborador nos recreos…. 
PROFESORADO: Este curso participou moi activamente, tanto nas actividades 
puntuais como a do préstamo, como naquelas que requiren un compromiso de traballo 
como o proxecto documental integrado levado a cabo este ano. O profesorado tamén 
se responsabiliza de levar adiante o programa da hora de lectura, actualizar os 
fondos da biblioteca e de promover a participacción nas convocatorias da biblioteca 
e do Equipo de Normalización Lingüística. 
DIRECCIÓN: Por último comentar o apoio que o Equipo Directivo fai á biblioteca, 
tanto económico como loxístico, aportando os materiais necesarios para o 
desenvolvemento do noso traballo.  
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6.- GRAO DE INTEGRACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA NOS 

PROCESOS DE ENSINANZA APRENDIZAXE DAS DIVERSAS ÁREAS DO 

CURRICULO 

 
 Facilitar materiais para os proxectos ou traballos de investigación realizados nas 

aulas 
 Desenvolver actividades que nos acheguen ao Proxecto Lector: hora de ler, 

exposicións temáticas, lectura de poemas polas Letras Galegas 
           Madriñas e padriños lectores  
           Diferentes composicións literarias en «cámbiocho por un conto» 
           Visita de autores e ilustradores 

 Achegar ás familias á biblioteca 
         Contacontos 
         Participación no proxecto das mochilas viaxeiras 
         Guías de recomendación no Nadal e en verán 

 Formación de usuarios autónomos, tanto no profesorado como no alumnado 
         Formación do alumnado de 5º e 6º curso como axudantes no recreo, explicación 
da organización da biblioteca e CDU 
         Sesións de formación de usuarios para o alumnado, actividades levadas a cabo 
polo     equipo no mes de setembro. 
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7.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DO ÁMBITO DE BIBLIOTECA 

ESCOLAR EN QUE PARTICIPOU O PROFESORADO 

 
 Encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares 2014/2015 nos que 

participou a coordinadora 
 O vindeiro curso queremos propoñer aos membros do grupo, formación en blogues 

coa intención de actualizar o da biblioteca, creado hai 3 anos e que estivo este 
curso prácticamente abandonado por falta de tempo e formación. 
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8.- PRODUCCIÓN DE MATERIAIS 
 

 PUBLICACIÓN DE BOLETÍNS ÁS FAMILIAS: Cara ás vacacións de Nadal 
 

 TRÍPTICO DE BENVIDA AOS NOVOS USUARIOS  
                    NO 

 GUÍA DE AXUDANTES DE BIBLIOTECA 
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 LIM de formación de usuarios da biblioteca 
 

 CADERNOS VIAXEIROS 

1º e 2º 
 
 
3º e 4º 
 
 
5º e 6º 
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 BLOGUE: É o nos talón de Aquiles; este curso tivémolo totalmente abandonado, 
tanto por falta de tempo como por falta de formación dos membros do equipo. 
Queremos propoñer para o curso que ven, formación neste campo para poder poñelo 
en marcha definitivamente 
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9.- AVALIACIÓN E PREVISIÓNS DE FUTURO 

 
   Para avaliar o noso proxecto utilizamos como indicadores fundamentais a 
participación de mestres e alumnado nas nosas propostas de traballo e tamén o nivel 
de satisfacción suscitado polas mesmas. Para averiguar o nivel de satisfacción do 
profesorado estamos a poñer en marcha unha enquisa anónima na que se pide ao 
profesorado que puntúe distintos aspectos e actividades da biblioteca, a súa 
predisposición a embarcarse en novas actividades así como que expoña iniciativas 
para a mellora dos servizos que a biblioteca ofrece á comunidade educativa.  
   Para coñecer os resultados temos que esperar a finais de  xuño, pero o que sí 
sabemos é que a participación de alumnado e profesorado, mantense en niveis moi 
altos. 
   En relación ás previsións de futuro, se ben xa se apuntaban algunhas necesidades 
de modificación das actividades expostas nesta memoria en apartados anteriores, 
consideramos necesario expor as nosas expectativas de futuro inmediato da 
biblioteca, centrándonos naquelas que supoñen non unha continuidade de actividades 
xa postas en marcha, senón unha novidade ou un cambio de rumbo con respecto da 
actualidade. 
   Neste sentido, xa que contamos cunha boa cantidade de alumn@s de 5º e 6º curso 
que desempeñan moi ben responsabilidades de xestión da biblioteca, pensamos que 
podería ser unha moi boa estratexia que  eles vaian asumindo, como axudantes, o 
ensino das normas da biblioteca ao resto do alumnado ou que realicen funcións de 
animación cos lectores máis novos. 
   Queremos iniciar a actividade «os venres, conto», como unha actividade semanal 
fixa de alumnos maiores a pequenos; estaba prevista xa para este curso pero non foi 
posible por falta de tempo. 
   Queremos poñer en marcha por fin o noso blogue, que este ano tivemos  
completamente abandonado 
   Para finalizar propoñemos o máximo esforzo para tentar implicar a todo o centro 
noutro Proxecto Documental Integrado a desenvolver o próximo curso, posto que é o 
camiño no que anda a educación hoxe en día, e é un camiño que nós queremos 
percorrer. 
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