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   1. A BIBLIOTECA : UN MUNDO POR DESCUBRIR 

 

              

 

A biblioteca é un lugar moi especial do colexio. Un lugar 
para saber e coñecer , para ler , para aprender pola túa 
conta. Un lugar de encontro no que podes informarte de 
todo o que che interese. 

 Ademais de libros, tamén podes atopar vídeos , dvds, 
cds , música , mapas , revistas , xornais e  equipos 
informáticos para acceder a internet. 

 Pero, sobre todo, a través da lectura e dos libros, a 
biblioteca permitirache viaxar no tempo e no espazo, 



visitar épocas remotas, lugares marabillosos e 
descoñecidos, coñecer formas de vida moi distintas as 
nosas, ter novas de civilizacións lonxanas, de animais 
sorprendentes… 

  Unha biblioteca é para o entretemento, a curiosidade, a 
imaxinación, para sentir a poesía, para gozar coas 
historias e lendas. Tamén ofrece recursos necesarios 
para o estudo, a realización de traballos e tarefas 
escolares. É “un mundo por descubrir”. 

 Debemos ter en conta que a necesidade de fomentar o 
hábito lector e as destrezas lectora e escritora dos 
nenos, xunto co desenvolvemento das destrezas básicas 
de busca de información e o uso das fontes de 
información con sentido crítico para adquirir novos 
coñecementos, pasa por converter á Biblioteca nun 
Centro de Recursos. Ha de ser o espazo  idóneo para 
poñer en práctica un ensino baseado no uso de multitude 
de recursos e fontes, que serven de apoio ao proceso de 
aprendizaxe de tódalas áreas e fomentan a 
autoaprendizaxe permanente. 

 No tocante aos  OBXECTIVOS   que pretendemos 
podemos facer referencia a estes que redactamos de 
seguido como os máis importantes: 

* Utilizar a biblioteca como centro de recursos 
didácticos para dar resposta a todas as necesidades de 



información que poidan xurdir ao longo do curso, e sobre 
todo para levar a cabo un proxecto interdisciplinar. 

* Catalogar tódolos recursos da escola, que ás veces, 
pola súa dispersión polo centro adiante, non se lle dá un 
uso óptimo ; isto ocorre especialmente co material de 
Coñecemento do Medio. 

* Catalogar, rexistrar, etiquetar coa CDU e no MEIGA os 
fondos xa existentes e de nova adquisición. 

* Conseguir que a biblioteca sexa un centro de reunións 
de alumnos de distintas idades, co intercambio 
enriquecedor que deriva diso. 

* Buscar medios para achegar a biblioteca ás familias , 
de modo que poda ser empregada por estas no horario de 
tarde; o que permitiría , ademais dar uso aos libros que, 
por non ser adecuados para o alumnado escolarizado, 
están un pouco esquecidos. 

* Tratar de facer que sexa un lugar de consulta non só 
no soporte tradicional , senón tamén a través de internet 
ou do distinto material do que dispoñemos. 

 

 

 

 



  2.  OS USUARIOS 

 

 Poden utilizar a biblioteca escolar os alumnos e alumnas 
do centro , así como os seus pais e nais. 

 Tamén os profesores do centro, persoal non docente do 
centro, exalumnos, exprofesores do mesmo e outras 
persoas interesadas. Só teñen que solicitar que se lles 
faga o carné. 

  Para iso na entrada do centro no moble onde poñemos 
as recomendacións de varias lecturas dispoñemos dun 
impreso de solicitude do carné que deben cubrir e 
entregar na biblioteca a persoa que nese momento estea 
alí de encargada. 

  Os alumnos e alumnas teñen o carné de forma directa 
cando entran na escola , igual que o profesorado. 

 Os carnés dos nenos están das mans do profesorado nas 
aulas , os demais poden levar o seu carné para as súas 
casas. 

 

 

      

 

 



 

          3.  OS ESPAZOS 

 

 A nosa actual biblioteca ten una superficie de 54 
metros cadrados distribuídos en: zona de lectura 
consulta e traballo ; zona de novidades , zona multimedia, 
zona de xestión ou préstamo , zona de lectura de 
Infantil.  ( Ver  plano anexo da páxina 20 ) 

  

A zona de lectura-consulta-traballo está separada en 
dous espazos ; un para os primeiros lectores e outra para 
os lectores expertos. 

 Na zona de Infantil contamos con sofás e sillóns 
acolchados para os máis pequenos. 

  E na zona multimedia dispoñemos de 4 ordenadores 
portátiles  para uso dos alumnos, televisión para o 
visionado de películas e pantalla para proxectar co canón. 

   

Ademais temos varias zonas dentro dos corredores do 
centro para exposicións de libros e traballos, 
presentación de novidades ( como os novos fondos en 
inglés)  ou de lectura para as familias. 

 



          

 

 

      4.   OS  SERVIZOS 

Os  servizos que presta a biblioteca escolar son: lectura 
e consulta en sala ( dicionarios, revistas…) préstamo 
individual  ou para as diferentes aulas do centro , acceso 
a internet , educación documental ,  e formación de 
usuarios así como visionado de películas ou escoitar 
música sempre empregando os cascos para non molestar 
aos demais. 

 As actividades que se realizan , as novidades , así como 
as presentacións de libros difúndense mediante 
circulares que se envían ás clases ou na  páxina web da 
BE que podedes atopar na dirección: 

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org 



 despois de entrar na páxina estes son os pasos a 
seguir: 
+Selecciona a provincia  (Pontevedra)  
+ Selecciona a comarca ( O Morrazo)  
+Selecciona o concello  (Cangas) 
+Selecciona o tipo centro (de ensino) 
+Selecciona o centro (ceip espiñeira) 
 
   E XA ESTÁS DENTRO!!!!!!! 
 

 

   5.  OS RECURSOS MATERIAIS 

Na nosa biblioteca contamos cunha variada selección de 
recursos entre os que destacan: libros, enciclopedias, 
cartografía , vídeos , dvds , cds , revistas , xornais e 
ordenadores portátiles. 

 

6. OS  RECURSOS HUMANOS 

 O Equipo da biblioteca está constituído pola 
coordinadora e polo menos un profesor ou profesora de  
cada un dos ciclos de EI e EP do centro. 

 Este equipo conta con dúas horas semanais de 
dispoñibilidade e dedicación específica para a realización 
das tarefas como xestión técnica , animación á lectura , 



formación de usuarios , educación documental ou traballo 
no blog da biblioteca ( O cantil das palabras) . 

 Pero a coordinadora da biblioteca conta con tres horas 
semanais.  

 Consideramos que este horario é excesivamente limitado 
para todas as tarefas que débense realizar. 

  Este Equipo de Biblioteca reúnese os martes, cunha 
periodicidade quincenal. 

  Os titores serán os encargados de levar aos alumnos a 
biblioteca e atendelos nela manexando o programa 
informático. A biblioteca tamén fai préstamos ás clases 
para dotar a biblioteca de aula. 

  

 

   7.   HORARIOS 

A biblioteca permanece aberta durante o horario lectivo 
de 9.30 ata 14.30 de luns a venres. 

 Tamén esta aberta na hora do recreo (os mércores e 
venres , que é atendida pola coordinadora da Biblioteca ) 
e máis polas tardes de 16.30 a 17.30 que é o horario de 
gardas do centro e nesa hora extraescolar tamén se fan 
préstamos. 



 Cada titor dentro do horario lectivo dispón dunha sesión 
semanal para o préstamo e animación á lectura. 

 

8.  ORGANIZACIÓN DOS FONDOS 

 

 

                                  

                              

 Na nosa biblioteca os libros de ficción levan 
unha etiqueta na parte inferior do lombo que 
di así: 

� INFANTIL, por colecións e idades: 

�  De 3 a 6 anos  (etiqueta azul 
claro) 

� De 6 a 9 anos  (etiqueta vermello) 
� De 9 a 12 anos (etiqueta verde) 
� De 12 anos …  (etiqueta amarela) 
 

� XUVENIL    8XN 

SINATURAS  (Liter. Infantil) 



• NARRATIVA    8IN 
• POESÍA      8IP 
• TEATRO         8IT 
• CÓMICS         8IC 
• CLÁSICOS        8CL 
• HUMOR          8IH 
• IDIOMA INGLÉS    8II 
• EMOCIONAL       8IE 
• SABER       8IS 

 

Aínda que os nosos libros están catalogados polo actual 
sistema MEIGA dispoñen deste etiquetado coas 
anteriores sinaturas 

Queda pendente para anos sucesivos levar a cabo un 
traballo para completar o tellolo,  pois neste realizáronse 
outras tarefas non menos importantes como é a 
renovación do aspecto da biblioteca: pintar as paredes 
con cores máis vistosos para darlle un aspecto máis 
agradable, tapar os radiadores da calefacción para 
convertilos en asentos cómodos e informais, colocación 
de estores novos, renovación das mesas e cadeiras , 
dotar a biblioteca de ordenadores para o alumnado con 
uso a internet…  

   



Os nosos fondos informativos , consulta ou divulgativos 
están catalogados polo MEIGA e clasificados pola CDU 
da seguinte maneira : 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estes cores da CDU están reflectidosdos de dúas 
formas ; 

 Unha é ,  nunha etiqueta que vai colocada nos bordes dos 
andeis das estanterías  e tamén na nosa mascota 
(Espiñeiriña). 

             

             

              

  

 

 

 

 

 

9.  O  PRÉSTAMO 

 Da nosa biblioteca pódese levar en préstamo para a 
casa, un libro de consulta , cd ou dvd durante 1 día    
e 15 días os de ficción. 



  Tamén se fai o préstamo de aula que é elexido e 
renovado polo profesorado , poden quedar nas aulas 
durante un  mes. 

  Facemos o préstamo grazas o carné da BE . Todos os 
préstamos deben ser anotados no ordenador: o lector do 
código de barras lerá o número do  carné e o dos fondos 
emprestados. 

  Se non se remata de ler o libro, pódese volver a levar 
pero débese pedir na biblioteca a renovación do 
préstamo. 

  O préstamo cada curso , faino en horario lectivo co seu 
titor que xa teñen asignada una hora semanal específica 
anotada no taboleiro da entrada.  

  Neste primeiro ano, un grupo do alumnado de 3ºciclo 
animouse de forma totalmente voluntaria para facer eles 
o préstamo aos seus compañeiros do colexio nos recreos 
que a  nosa biblioteca está aberta ( mércores e venres) 

  Tamén facemos préstamo nos recreos dos mércores e 
venres ou polas tardes de 16.30 ata 17.30. 

  Cada libro ten nas súas primeiras páxinas o selo da nosa 
mascota co número de rexistro. Este número é como o 
seu carné de identidade e será o que lea o lector do 
ordenador para facer o préstamo. 



  Ao comezo de cada curso fanse os carnés para os novos 
usuarios así como de calquera persoa ao longo do curso. 

  Os carnés dos alumnos e máis do profesorado 
permanece nas aulas baixo a vixilancia de cada titor. 

  Se se perde o carné pódeselle comunicalo á responsable 
da biblioteca para solucionar o problema. 

  Dende a nosa BE tamén se fai o préstamo para as 
mochilas viaxeiras. 

  O equipo da BE pensou que as mochilas permiten aos 
nenos/as levar para casa en préstamo temporal ,  uns 
materiais que reforzan o vínculo familia-escola  para a 
súa formación de lectores , para consolidar o seu hábito 
lector… 

  Nas mochilas irá ese conto que tanto nos gustou , ese 
poema con palabras moi fermosas , un DVD para ver , in 
CD para escoitar e bailar , un libro do tema que andamos 
a estudar… 

   A BE puxo en marcha unha mochila 
por clase . 

  En canto a periodicidade, 
establecemos un período dunha semana 
de luns a luns ,  pasando a fin de semana na casa para 
favorecer a súa utilización , pero non alongando moito a 
espera do resto.  



  Tamén son os titores os encargados de xestionar este 
préstamo para os nenos e as súas familias xa que eles 
coñecen de forma máis precisa as necesidades , gustos…  

 

 

     

  10.  AS NORMAS DE USO 

  

 Débense coidar os fondos o máximo posible xa que son 
caros e moitos deles xa non están dispoñibles nas 
librarías. Debemos tratalos con coidado, sen arrancar  as 
adhesivos e se levan material engadido como lupas , 
cartas, pegatinas, troqueles, planos… deberemos 
preocuparnos de non perdelos para que así o seguinte 
lector poida disfrutar tamén do libro. 

 Tamén teremos coidado se leva solapas ou desplegables, 
debemos tirar delas con suavidade. 

 Se alguén estropea ou perde un libro , cd , dvd… tes que 
repoñelo porque ti es o responsable. 

  Ademais na biblioteca non podemos comer nin beber, 
debemos falar baixiño para non molestar ,  non debemos 
poñer os pés nos sofás ou mesas e cadeiras , recoller 



todo cando marchemos  etc … ver ANEXO  das normas 
da Biblioteca Escolar nas páxinas 18 e 19. 

 

 

 

 

 

11.   NORMAS DE USO DOS ORDENADORES 

 

 

  Na  nosa biblioteca hai catro 
ordenadores portátiles de uso para o 
alumnado. Poden utilizalo para consultar 
o catálogo da biblioteca,  para consultar 

enciclopedias ou cd-roms,  para atopar información en 
internet etc…… 

 En cada ordenador estarán como máximo dous alumnos. 

 Non está permitido modificar a configuración dos 
equipos en ningún sentido, así como danar ou destruír 
equipos, programas ou bases de datos que pertencen a 
biblioteca ou a outros usuarios, incluíndo agregar, alterar 
ou borrar arquivos da memoria dos ordenadores. 



Calquera incidencia débeselle comunicar ao profesorado 
encargado nese momento. 

 A navegación por Internet non está exenta de riscos e 
por iso debemos ter moi en conta as seguintes 
orientacións: 

 + Utilizarase sempre internet na presenza do 
bibliotecario, encargado ou mestre. 

 + Non debemos dar os nosos datos persoais a ninguén a 
través de internet. Non facilitar nomes , apelidos , 
dirección nin teléfonos. 

 + Non realizar actividades de carácter persoal tales 
como enviar ou recibir correos electrónicos ou entrar 
nun Chat. 

 + Nunca quedar con persoas que se coñezas a través de 
Internet . 

 + Non enviar datos persoais a concursos ou páxinas web . 

 + Co fin de que outros usuarios tamén poidan empregar 
os equipos haberá un tempo máximo de 15 minutos. 

 + Deberemos solicitar o uso da impresora xa que este 
está limitado a tarefas escolares. 

 

      12.  PARTICIPACIÓN 



  O alumnado pode participar na xestión da biblioteca de 
varias maneiras: 

 A través dun “Caixa de suxestións” no que fagan 
propostas sobre a adquisición de libros, organización ou 
funcionamento da biblioteca. 

 Expoñendo no taboleiro da entrada recomendacións de 
contos lidos. 

 Realización da actividade “Cóntovos un conto” no que 
cada curso contaralle a outro curso un conto elixido 
segundo as idades. 

 Animándose a ser axudantes de Biblioteca e facer 
préstamos , forrar libros , reparar contos danados , 
colocar libros no seu lugar correspondente nos andeis… 

 Tamén as familias poden participar facendo uso do 
servizo de préstamo , facendo suxestións de contos ou 
libros lidos no taboleiro de suxestións e contando contos, 
recomendando diferentes lecturas… 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

             PLANO DA BIBLIOTECA  

 

 

 

 

 

             PORTA DE ENTRADA                    PRÉSTAMO  INFANTIL 

                                                                                          

                                                                          

                                                          NOVIDADES                                     

ZONA DE XESTIÓN                                   

 

RECANTO DE INFANTIL 

     AUDIOVISUAIS 

ZONA DE LECTURA , 

CONSULTA… 

ZONA DE   LECTURA,    

TRABALLO  E 

LECTURA              



 


