
 

 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA 

 

“3, 2, 1 ACCIÓN: UN COLE DE PELÍCULA” 

ANEXO AO PLAMBE 2015/2016 

OUTUBRO 

 MES DO MEDO 

6 FESTA DE BENVIDA E APERTURA 

 - Presentación audiovisual das actividades do 

proxecto: “ cántame un conto” 

 - Presentación do novo proxecto 

 - Normas da BE 

 - Pasaportes Lectores e Itinerarios Lectores 

 - Axudantes de BE 

 - Carnés de novos lectores 

 Dúas sesións de 45'. Despois do recreo 

23 DÍA DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 - “O CINE”: Películas Lumière 

 - Cartel publicitario novo PDI/ cartel BE e 

marcadores. 

 - Tríptico para as familias con motivo do Día das 

BE. 

 Dúas sesións de 45'. Despois do recreo 

20-29 SEMANA DO MEDO 

M/X “RECREOS DE CINE” 

 Decoración portas das aulas e da BE: personaxes 

de películas de medo 

 Exposición de libros e películas 

29 FESTIVAL DE LENDAS GALEGAS. Traballo 

de Lendas Galegas nas aulas e posta en común na 

BE. Elaboración dunha presentación audiovisual 

ou traballo plástico delas para ensinar aos 

compañeiros e a Puca. Despois do recreo, para 

primaria. 

 Visita de Antonio Reigosa (Escritor) 

 

 

 

 

 



 

 

NOVEMBRO 

 MES DA CIENCIA 

4 DÍA DA CIENCIA: Posta en común do traballo 

realizado. Pendente coñecer a quen se lle adica 

este curso (IGACIENCIA) 

11 O MAGOSTO- DÍA DO PEÓN 

TOD

O O 

MES 

DESEÑO E DECORACIÓN DO HALL DE 

ENTRADA: SET DE CINE 

 PENDENTES DO PLAN PROXECTA: “NÓS 

TAMÉN CREAMOS!, “TI ES CREADOR” E “ 

CINE EN CURSO”. 
De non sernos concedidos contactaremos co IES 

Monte Castelo ou outras entidades para levar a 

cabo obradoiros de audiovisuais: stopmotion no 

centro, coa finalidade de crear as nosas propias 

audiovisuais, cos nenos e nenas, ao longo do 

curso. 

 CALENDARIO DE CINE: “MOMENTOS DE 

PELÍCULA”. Proposta a EDLG 

3-12 RECREOS DE CIENCIA: Videos e actividades 

de Busca Documental sobre os científicos 

traballados. 

DECEMBRO 

 

 UN NADAL DE PELÍCULA 

1-10 Actividade cooperativa coas familias: 

“Carátulas de cine de Nadal”. Levarase a 

proposta a EDLG. 

18 Amigo Invisible: Saco con decoración de 

película e traballo expresión escrita: bos 

desexos.  Posta en común 

7-18 RECREOS DE CINE: El Grich e outras curtas 

para traballar os valores. 

18 TRÍPTICO RECOMENDACIÓNS 

LITERARIAS E VIDEOGRÁFICAS PARA A 

CE 

? Sesión do club de Lectura co autor Joan 

Manuel Gisbert 

 

 

 



 

 

 

XANEIRO 

 

 

FEBREIRO 

 

 

MARZO 

 

 MES DA POESÍA 

 Exposición de bibliografía e recursos. 

21 Actividade: “Regala palomitas de POESÍA”  ( 

Manuel María e Rosalía de Castro). “Día da 

Poesía” 

7-11 SEMANA DA PRENSA: Retomamos o traballo 

coa Prensa Internacional, do pasado curso, e 

engadimos prensa doutra s CCAA nas diversas 

linguas oficiais. 

Traballo nas aulas: “Críticas de Cine”, “Análise 

de carteleras”... XORNAL ESCOLAR “Nin 

quito nin poño” 

7-11 Conferencia vía Skipe cunha xornalista fóra do 

noso país. 

 MES DA PAZ 

 Traballo de investigación e colaboración con 

“Save the Children”. Tríptico informativo para a 

CE. Participación na carreira solidaria. 

 Usaremos os recursos educativos de ACNUR,  

doutras ONG e da BE para traballar o tema dos 

refuxiados de Siria e outros conflitos bélicos 

actuais. 

29 Día da Paz 

 MES DO AMOR 

25X-5F Obradoiros de Antroido e deseño de 

coreografías: O Cine (personaxes, 

películas...) 

5  Desfile de Antroido 

24 Día de Rosalía de Castro (EDLG)/ 

Exposición de bibliografía e recursos para as 

aulas 

26 Organización e desenvolvemento do 

FESTIVAL DE ESCENAS DE AMOR ( 

despois do recreo) 



 

 

ABRIL 
 

MAIO 

 

 MES DAS LETRAS GALEGAS 

9-

17 

Traballo documental sobre Manuel María, asistencia ao 

correlingua e actividade das Pezas  Únicas. 

31 Organización da festa de cumpreanos de Puca. 

Posibilidade de contar cunha asociación de teatro con 

fin de relacionar o cine co arte dramático. Tamén se 

plantexa a posibilidade de contar coa Escola de Música 

de Burela para a interpretación de diferentes Bandas 

Sonoras de películas. Levaríase a cabo despois do 

recreo ou despois do xantar. 

 -Nestas datas as nosas producións audiovisuais, 

iniciadas no mes de novembro, estarán rematadas, e 

atópanse contextualizadas dentro dos diferentes 

programas do Plan Proxecta solicitados ao inicio de 

curso. 

XUÑO 

 

 

 

 

 

.  

 
 

 MES DO LIBRO 

 Organización “Club de Lectura” con 5º e 6º EP: Da 

Literatura ao Cine 

 Actividade colaborativa “Microrrede da Mariña” * 

Continuará no mes de maio 

1-30 Traballo documental sobre Cervantes e Shakespeare 

nas aulas e na biblioteca. 

 Exposición de bibliografía e recursos para o traballo 

nas aulas e nos diferentes departamentos. 

22 APADRIÑAMENTOS LECTORES 

 MES DA ARTE GALEGA 

1 Día da Arte Galega na Escola: Artellaremos os 

mecanismos precisos para recibir a visita de diferentes 

representantes do mundo do cine, que lle den peche ao 

proxecto sobre o cine, que levamos todo o ano a 

desenvolver. 

 Realizaremos unha exposición de carteis de cine, que 

previamente o alumnado solicitará, por escrito,  a 

diferentes entidades. 

15

-

19 

Organizaremos e deseñaremos a I Mostra 

Cinematográfica do Pedrouzo, coa colaboración da 

ANPA. Aquí daremos visibilidade ás producións 

audiovisuais realizadas polo noso alumnado ao longo do 

presente curso. 

Esta programación ten carácter 

flexible e irase adaptando e 

completando en función das 

necesidades do colexio, da 

biblioteca e do noso alumnado. 

 



 

 

 


