
MESAS DA CADEA DE TRABALLO DE RECOLOCACIÓN
VERSIÓN 3

1. PREVIO EXPURGO

◦ Nesta mesa poñeranse os libros potencialmente expurgables. Todo o profesorado poderá 
propoñer libros para o expurgo. DEFINIRANSE UNHAS DATAS.

2. EXPURGO

◦ Dos libros da mesa “PREVIO EXPURGO”:

▪ Tódolos membros do equipo de biblioteca teñen dereito a veto sobre posibles 
expurgos, o que significa que da mesa de expurgo, pode pasar directamente á mesa 
de “MODIFICACIÓN SINATURA 1” (ou “CATALOGACIÓN” si non está 
catalogado).

▪ No caso de considerarse o expurgo colocarémolo na caixa “EXPURGO 1”, de aí 
outro membro da biblio colocaráo en “EXPURGO 2” e finalmente, outro membro a 
“EXPURGO 3”. Si supera as tres caixas pasa á “BAIXAS MEIGA”
(Meiga: na ficha do libro indicaremos Baixa:Si)

▪ Unha vez dado de baixa colocarase nunha das dúas caixas.

• “CAIXA APROVEITABLES”

• “CAIXA LIXO REUSABLE”

3. CATALOGACIÓN

◦ Segue o proceso habitual de catalogación atendendo aos novos criterios de etiquetaxe.

4. MODIFICACIÓN SINATURA 1 (só para os libros de ficción)

◦ Tódolos libros teñen un “texuelo” situado na parte inferior lo lomo do libro. Este texuelo
ten tres liñas, nós só debemos modificar a primeira, a chamada “sintaura 1”.

◦ Con un celo pegaremos a nova sinatura1 (están na caixa de compartimentos) sobre a 
antiga. (Ver táboa de criterios de sinatura1):

◦ Modificada a sinatura1 colocarase o libro na mesa “DEFINICIÓN DE MATERIAS”
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5. DEFINICIÓN DE MATERIAS (para tódolos libros)

◦ As materias son palabras clave relacionadas coa temática do libro. Permiten a súa busca 
utilizando o programa Meiga na súa versión local, ou tamén na propia web do Meiga.



◦ De cara a simplificar o proceso definiremos entre tres e catro materias por libro.

◦ As materias decididas escribiránse nun post-it que se pegará na primeira páxina do libro 
(por dentro para evitar a súa perda).

◦ Rematado o proceso colocarémolos na caixa “MEIGA MATERIAS”

6. DEFINICIÓN DE COMPETENCIA LECTORA (só para libros de ficción)

◦ Colocarase un gomet na parte superior do lomo do libro da cor específica á súa 
competencia lectora:

I1 PRE-LECTORES Moita ilustración, textos inexistentes ou moi breves.

I2 PRIMEIROS LECTORES 6 – 8 anos; textos breves, grafía axeitada; ilustracións.

I3 LECTORES
AUTÓNOMOS

9 – 11 anos; a ilustración deixa paso ao texto.

I4 LECTORES EXPERTOS 12 – 14 anos; predominio do texto

X XUVENIL A partires dos 15 

7. BAIXAS MEIGA

8. MATERIAS MEIGA

1. Incluír tres/catro materias por temática.

2. Incluír unha materia por:

1. Competencia lectora: azul, vermello, verde, amarelo ou morado.

2. Xénero literario (segundo sinatura 1): narrativa, poesía, teatro, cómic ou ensaio

9. MESA FINAL

◦ Apilaranse en columnas de ________ libros para que logo resulte sinxelo o seu conteo, 
xa que precisaremos saber o número de títulos para definir o espazo definitivo.
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