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1.-TÍTULO DO PROXECTO : BEMIL

2.- XUSTIFICACION
Desde hai anos, distintas voces autorizadas no campo da educación veñen alzándose
reclamando a formación de nenos e nenas como usuarios competentes e críticos dos
diferentes soportes de información, que xa non abonda co libro de texto como única
fonte de coñecemento:

I.-Segundo o Manifesto da UNESCO para as mediatecas escolares, 1979 

• Dotar ós estudiantes das técnicas e habilidades necesarias para que sexan capaces
de obter e utilizar a máxima diversidade de recursos e servicios .

• Educalos para ser toda a súa vida usuarios de biblioteca co obxectivo de disfrutar,
informarse e aprender continuamente. 

II.-Segundo o Manifesto da Biblioteca Escolar, UNESCO/IFLA, 1999 

• Crear e fomentar nos rapaces o hábito e o gusto por ler, por aprender e por
utilizar as bibliotecas ó longo de toda a súa vida. 

• Ofrecer  oportunidades  de  crear  e  usar  a  información  para  adquirir
coñecementos, comprender, desenvolver a imaxinación e entreterse. 

• Ensinar ó alumnado as habilidades para avaliar e  utilizar a información en
calquera  soporte,  formato  ou  medio,  tendo  en  conta  a  sensibilidade  polas
formas de comunicación  presentes na súa comunidade. 

III.-Segundo as Conclusións do Encontro Nacional sobre Bibliotecas Escolares. Madrid
Marzo 1997 :

 A biblioteca escolar ten unha serie de funcións educativas  que afectan en xeral  á
formación integral da persoa e,  en concreto ó deseño, desenvolvemento e innovación
curricular. Entre outras: 
           Formación na busca, análise e tratamento da información e a documentación.

En case tódolos contidos procedimentais da LOXSE atopabamos referencias á información,
á selección da mesma,  ó uso de múltiples  fontes de información, ó seu análise  crítico...
“Localizar  e  utilizar  diferentes  recursos  e  fontes  de  información  de  uso  habitual  na



actividade  escolar  para  satisfacer  necesidades  concretas  de  información  e
aprendizaxe”(Resolución do 5 de Marzo do 1992).

 “ Nenos e nenas terán que saber localizar aquelo que precisan en función das diferentes
necesidades de información e respectaren certas normas que rexen o funcionamento das
bibliotecas)” (ídem). 

O propio  corpo da LOXSE,  no  seu Preámbulo  dicíanos:  “....  Na sociedade  do futuro,
configurada progresivamente como unha sociedade do saber, a educación compartirá con
outras instancias sociais a transmisión de información e de coñecementos, pero tomará
aínda máis relevancia a capacidade para ordenalos criticamente...”(Lei Orgánica 1/1990,
de 3 de outubro).

Sabemos que a futura Lei de Educación (LODE) prevé xa un importante papel ás BEs,
papel ó que modestamente o Ceip. Milladoiro adiantouse xa hai 9 cursos deseñando a
BE que nestes anos fomos construíndo co esforzo de todos/as. 

Cando  comezamos  a  nosa  andaina  non  fixemos  máis  que  sumar  a  nosa  voz  de
educadores/as a estas.  Convicción,  dedicación e entusiasmo,  deron como resultado o
traballo que hoxe presentamos e no que tentamos seguir segundo o presente Proxecto.

3.- ANALISE DA SITUACION DE PARTIDA DA BIBLIOTECA E O
SEU CONTEXTO

3.1.- Punto de partida 
O Ceip Milladoiro conta, desde a súa inauguración no curso 1990-1991, cunha
Biblioteca Escolar.

Desde o curso 1994-95, en que se deseñaron as liñas xerais do rol que tería que cumplir
dentro do noso proxecto pedagóxico, medrou sempre no mesmo sentido ata acadar a
forma que ten na actualidade, a pesares da escaseza de recursos e  a inexistencia legal.

A BE funciona de maneira estable gracias a un grupo de profesoras que a xestionan e
dinamizan ofertando a esta comunidade educativa recursos para a aprendizaxe e o lecer
así como da excelente disposición do conxunto do profesorado diante de todas aquelas
propostas que fomos facendo ó longo dos anos, asumindoas dentro das súas
programacións de aula e levándoas adiante con entusiasmo.

Situados no marco de reflexión de para que vale a lectura, concluímos que non abonda
con aprender a ler, obxectivo tradicional da escola primaria, senon que é necesario
ler para aprender.

¿Cómo?. Cada vez máis o mundo que nos rodea é o mundo da información, da
palabra impresa, das comunicacións... ninguén pode apoderarse de toda a información
porque  cada  día  se  xeneran  toneladas  dela,  porque  os  saberes  se  tranforman
constantemente...  cada vez  é máis  claro  que quen sabe  onde buscar,  e  quen sabe
interpretar o que atopa está en mellores condicións para conseguir o que pretende.



Nesta  onda,  o  Ceip.  Milladoiro  ten  marcados  dous  grandes  obxectivos
relacionados coa lectura, en xeral, e a procura de información , en particular. A saber:

1.- Facer medrar nos nosos escolares o gusto pola lectura recreativa:  ler porque sí,
porque me gusta, porque o paso ben... Aquí enmarcaríamos todas aquelas actividades
que levamos a cabo relacionadas coa Animación á Lectura.
2.- Ensinarlles  a  moverse  polo  mundo  da  información  proporcionándolles  os
coñecementos  precisos  para  seren capaces  de  atopar  o  que  buscan.  O  mundo  da
información  entendido  no  senso  máis  amplo:  en calquera  soporte (libros,  xornais,
CDs, internet...). Aquí cobran sentido todas aquelas actividades que levamos a cabo
relacionadas coa  Formación de Usuarios de Bibliotecas, a Educación Documental
e a Informática.

Proxecto educativo de Centro (PEC) 1.999-2.000

3.2.- Contexto
O  Ceip. Milladoiro é hoxe un centro de EI e EP con perto de 300 escolares  e 23
profesores/as repartidos en 16 aulas. Conta, ademais cun Departamento de Orientación,
un Aula de Pedagoxía Terapeutica e outra de Audición e Linguaxe.
Recibimos  nenos  e nenas  procedentes  do Concello  de Malpica  (Mens,  Barizo,  Beo,
Seaia,  Vilanova,  Cerqueda...)  e  tódolos  da  vila  de  Malpica.  Son  nenos  e  nenas  de
extracción  social  diversa,  polo  que a escola  no  seu  conxunto  e a  BE en particular
cumplen unha función de acceso igualitario ós bens culturais

Contamos cunha APA que colabora activamente na actividade escolar.

O concello, que tradicionalmente viña adicando unha partida presupostaria anual para
fondos das BEs do seu territorio, hai xa varios cursos que a fixo desaparecer.

Contamos  cunha  BM (biblioteca  municipal)  medianamente  dotada  e  coa  que
colaboramos  activamente,  sobor  de  todo  no  intercambio  de  fondos.  Esta  BM  está
situada ó outro lado do patio do Milladoiro. Esta vecindade tan próxima facilita en gran
maneira as relacións.

3.3.- Estado actual
Ó longo dos cursos fomos dando pasos que hoxe dan como resultado o seguinte :

-Dotada dun presuposto propio, que figura no orzamento anual. Ademáis: as grandes
obras de consulta adquírense desde o presuposto xeral do centro e os ciclos adican un
mínimo do 10% da súa asignación anual á adquisición de materiais de consulta e
lectura.( Ver RRI)

-Cuns obxectivos anuais que figuran na PXA (Programación Xeral Anual) aprobada
polo Claustro e o Consello Escolar.

-Cun local amplo, luminoso e agradable.



-Cun Equipo de profesoras, con representación de tódolos ciclos, encargado do seu
funcionamento.

-Cun regulamento que figura como anexo no RRI (Regulamento de Réxime Interno) do
centro.

-Cunha organización do préstamo en diferentes categorías: préstamo ás aulas, préstamo
directo ós/ás escolares e autopréstamo ó profesorado de libros profesionais.

-Cunha presencia definida na vida do centro a través das actividades periódicas de
Animación á Lectura (Hoxe le...), das Campañas periódicas, das guías de lectura, das
exposicións temáticas, das visitas de creadores (escritores e ilustradores)...

-Cun Programa de Formación de Usuarios e Educación Documental, que inclúe
obxectivos e actividades para tódolos niveis . Que é aplicado polo conxunto do
profesorado dun xeito transversal e que, ademáis, no 3º ciclo é impartido como
disciplina experimental pola profesora-coordinadora do Equipo a razón de 1 sesión
semanal desde o ano 2000 en que así foi aprobado polo Claustro e o Consello Escolar.

-Na actualidade non temos representación na CCP, (Comisión de Coordinación
Pedagógica) do centro, representación coa que contamos ata o curso pasado 

-No 2003/04 produciuse unha diminución dos servizos que tradicionalmente viñamos
ofertando debido, en parte, á reducción de profesorado no centro.

4.- ANALISE DAS NECESIDADES DE RENOVACION E
ACTUALIZACION DOS FONDOS DOCUMENTAIS

Pese a que consideramos que a situación deste servicio no noso centro é algo superior á
media, constatamos os seguintes aspectos que son manifestamente millorables:

-MOBILIARIO: é escaso e inadaptado. Trátase, na meirande parte,  do que envía “de
oficio” a Consellería de Educación. Como queira que o local é usado tamén para
pequenas representacións teatrais, a disposición do mesmo presenta certos problemas.



Temos intención de millorar considerablemente a zona de lectura de Educación Infantil
con mobiliario adaptado , así como de contar con estanterías-expositor que faciliten a
visualización dos libros pola tapa. 

Notamos en falta estanterías abertas con andeis móviles que permitan a correcta
disponibilidade dos fondos por parte dos usuarios/as.

Precisamos, asemade, expositores para folletos e revistas, así como un mostrador onde
facer doadamente o traballo de tratamento e préstamo.

-FONDOS: apreciamos un desequilibrio entre os fondos de ficción e non-ficción, a
favor daqueles (40%-60%), e unha escasez de materiais non librarios (audiovisuais e
electrónicos). Polo que nos propoñemos equilibra-la colección.

-FUNCIONAMENTO: A xestión eficaz da BE supón un esforzo organizativo por parte
do centro. Neste senso, a escaseza de horario das profesoras do Equipo foi sempre unha
das grandes dificultades, especialmente desde que se reduceu o número de profesores.
Con todo, nunca nos desanimou nin imposibilitou o noso traballo. Pensamos que xa é
hora de non depender exclusivamente do voluntarismo dun grupo de persoas
entusiastas. Dispoñer dun tempo  dentro da xornada lectiva para adicar exclusivamente a
este labor, é  moi importante.

-SINALIZACIÓN: a interior conviría facela máis visible e atractiva. Carecemos de
sinalización exterior.

-ACTIVIDADE PEDAGÓXICA: As campañas de Animación á Lectura, así como en
xeral tódalas actividades que organiza e/ou propón a BE, son seguidas maioritariamente
por todo o centro. Conseguir animar en idéntica medida a FU e a ED, é aínda un reto
pendente. A nosa BE é un aula máis do centro: está aberta durante toda a xornada
escolar e cada grupo-clase ten unha sesión semanal asignada dentro dun horario que
organiza ó comezo de cada curso escolar a Xefatura de Estudios.

 -EQUIPOS INFORMATICOS: os que temos son anticuados e insuficientes.
Contamos con tres:

-un, como soporte do Catálogo.

-outro que, ademais da función de consulta do Catálogo, dispón dun lector de
Cd-ROM e ten, ademáis, instalados algúns xogos.



-un terceiro, como ordenador central que non está a disposición dos usuarios-
alumnos/as. É o máis actual. É o único que dispón de conexión a Internet que
non está a disposición dos/as escolares.

-NON están conectados en rede. Nin entre sí nin coa rede do centro.

Consideramos necesario adquirir equipos modernos que permitan seren conectados en
rede e teñan acceso a Internet.

5.-Obxectivos
q -Continuar coas actividades e tarefas que vimos desenvolvendo

tradicionalmente:
1. -xestión eficaz 
2. -promoción da lectura
3. -elaboración de materiais
4. -F.U. e E.D.
(ver cadro páxina 20)

q Asesorar directamente ó profesorado en materias de animación á lectura e Ed.
Documental .

q Seleccionar e elaborar materiais que permitan ó conxunto do profesorado  sacar
o máximo partido ós fondos da BE 

q Dispoñer de equipos informáticos conectados en rede, con acceso a Internet a
disposición dos usuarios co fin de poder desenvolver habilidades de búsqueda
electrónica.

q Abordar unha sinalización atractiva da BE.
q Crear un espacio de lectura para pequenos
q Facer a páxina web da nosa BE

6.-Tipo de organización e funcionamento 
A biblioteca é un aula máis do centro, e como tal é usada.
Analizadas as posibilidades de organización do centro, establecerase dentro da BE  un
horario que incluirá:
-unha sesión semanal para cada grupo/clase a cargo do/a profesor/a-titor/a
correspondente. (Xa existe) 
-seis horas/semanais para proceso técnico, programar, organizar e coordinar as
actividades , así como  asesorar ó profesorado, a cargo do profesora responsable do
equipo de BE, con cargo ó horario sen docencia da súa titoría. (Na actualidade é 1h)
-unha sesión semanal de dedicación á BE, para cada unha das profesora integrantes do
Equipo. Tamén con cargo ó horario sen docencia nas súas respectivas titorías. (Na
actualidade non existe)

Os encargados da biblioteca serán: 
-a profesora responsable da BE.
-as profesoras integrantes do Equipo de Apoio á Biblioteca
-os/as profesores/as- titores/as,  cando lles corresponda co seu grupo clase.
-o equipo de escolares-colaboradores do 6º nivel.



As necesidades trasladaránse ó Equipo a través dos representantes no mesmo dos
Equipos de Ciclo e outros departamentos. Cada ciclo avaliará as súas necesidades previo
coñecemento dos materiais que xa temos.

A Comisión de Biblioteca crearáse conforme ó previsto na Orde de 11 de Marzo.

A apertura fóra de horario escolar non é imprescindible no caso do noso centro xa que,
como xa quedou dito, do outro lado do patio contamos coa BM. De facerse, teriamos
duas bibliotecas abertas: unha frente da outra. Sen perxuizo do que o Consello escolar
estime oportuno. 

 

7.- Actuacións por trimestres  
OBXECTIVO: Equilibra-lo fondo.

QUE COMO QUEN CANDO

1. Establecer
mecanismos para ve-las
necesidades do centro.    

Facer un cuestionario
sobor  das necesidades
bibliográficas. 

Equipo de
biblioteca+
titores.  
  
 

Primeiro
trimestre

2.- Prioriza-la adquisición
de libros segundo a
demanda. 

Revisa-los
cuestionarios segundo
a demanda e escolle-los
máis demandados, e
necesarios para
equilibra-los fondos.  
 

Equipo de
biblioteca. 

Todo o
curso 

3.- Expurga-los materiais
innecesarios,deteriorados
ou inaxeitados.

Comproba-los fondos e
o seu contido.   
 

Equipo de
biblioteca+
titores. 

Todo o
curso 

4.- Comprobar que
fondos son idóneos para
ter unha biblioteca
equilibrada. 

1.Comprobar
porcentaxes de  libros /
escolar e
libros/profesor.  

2. Comprobar libros por
materias: ficción,
aventuras, humor,
poesía,  conto,
documentais etc..  
 

Equipo de
biblioteca.

Permanente.

 

OBXECTIVO: Garantiza-la disponibilidade dos documentos.



QUE COMO QUEN CANDO

1. Reorganiza-lo
espacio físico. 1. Realizar un

diseño
previo
partindo
das
posibilidad
es de
reforma
real.

2. Distribució
n do
mobiliario.

3. Decoración
da sala.

Equipo de
biblioteca.  

   

   
Titores e
escolares.  

 

Primeiro
trimestre.

2. Seguir a clasifica-
los fondos segundo a
C.D.U., conforme
vaian sendo
adquiridos.

1. Clasifica-los libros
segundo as 10
clases principais
da C.D.U.(3 cifras)

2. Separalos por
centros de interés
no caso dos de
non-ficción.

3. Distribuilos nos
andeis
correspondentes.

Responsable da
biblioteca + equipo
de profesores 

Todo o
curso

3. Realizalo
tratamento dos
novos documentos.

1. Rexistro. 

2. Selado.
Forrado.
Signatura. 

3. Tella.

Responsable da
biblioteca+ equipo
de profesores 

Todo o
curso   



4. Sinaliza-la
biblioteca

Sinalización dos andeis:  

1. Por CORES
as 10
clases
principais
da C.D.U. 

2. Por
PICTOGRA
MAS , os
andeis 1 e
2 

Responsable da
biblioteca.

Segundo
trimestre.

5. Sustitución  do
actual programa de
xestión informática .

 Consultar as
posibilidades do Meiga-3.

Responsable da
biblioteca.

Segundo e
terceiro
trimestre.

6. Introducir sinais de
ubicación da BE no
Centro.

Facer carteis e murais
cos/as escolares
indicando a ubicación da
biblioteca.  
 

Titores +escolares. Terceiro
trimestre.



OBXECTIVO: Amplia-las posibilidades de uso pedagóxico da BE.

QUE COMO QUEN CANDO

1.Elaborar un
proxecto de lectura
para o Centro.

1.Encontros con
autores/as.  

   
2.Libro-forum.  

   
3.Participación nas
Campañas de Animación á
Lectura 

   
 

Equipo de
biblioteca
  

Titores  

   
Titores  

   

Todo o
curso  
 

Unha vez no
ano.  

Todo o
curso  
 

2.Conseguir que a
biblioteca forme
parte da vida das
aulas. 

1.Informar ós/as
profesores/as sobor do
sistema de organización
dos fondos.  

   
2. Organizar desde a BE,
en colaboración con
outras instituciones, a
conmemoración de datas
e acontecementos
significativos  
 

Responsable da
biblioteca.  

   

Responsable da
biblioteca e
profesorado do
Centro. 

Mes de
Septiembre.  

   

 

Todo o
curso. 

4.Establecer canles
de comunicación coa
Biblioteca pública e
organizar actividades
conxuntas.

1. Comunicarnos coa
bibliotecaria  municipal
asiduamente.  

2.Intercambio de fondos.

 

Resposable da
biblioteca.  

   

  

Todo o
curso.  

 

5. Difundir o noso
Programa de
Formación de
Usuarios e
Educación
Documental.

Conseguir a utilización
óptima do Programa que
xa temos.

Elaborar actividades de
FU para E.I.

Equipo de
biblioteca +
Equipos de Ciclo

Todo o
curso

OBXECTIVO: Difundi-los fondos e facer que circulen. 
QUE COMO QUEN CANDO

1.Defini-las
condicións do
préstamo para os
diferentes usuarios.  

 
réstamo ás aulas:
1 trimestre  para lotes
de libros dirixidos ás
aulas de E.I., 1º Ciclo
e 2º ciclo. 

   

réstamo directo para
escolares de 2º e 3º
ciclo: 15 días
(Prorrogables se non
hai reservas)

   

réstamo de 2 libros
durante os períodos
vacacionais.

utopréstamo para
profesores/as

Equipo de
Biblioteca

O/a interesado/a

Mes de
Setembro

2. Xestiona-los
documentos das
Bibliotecas de Aula.

Tódolos los documentos
das bibliotecas de aula
estarán rexistrados,
pertencerán á  Biblioteca
Central, e serán prestados
a cada aula por periodos
de 1 trimestre.  
 

Responsable  da
biblioteca.

Todo o
curso



 

8.- Horario previsto
Analizadas as posibilidades de organización do centro, establecerase dentro da BE  un
horario que incluirá:
Para as profesoras compoñentes do Equipo:

q Seis horas/semanais para proceso técnico, programar, organizar e coordinar as
actividades así como  asesorar ó profesorado para a profesora Responsable do
equipo de BE, con cargo ó horario sen docencia da súa titoría. (Na catualidade é
1h). Este horario distribuirase segundo os seguintes criterios:

1. Asesoramento do profesorado en todas aquelas cuestións que sexa necesario
(estratexias de dinamización, selección de materiais, elaboración dos
mesmos, orientación e axuda en todo o relacionado coa FU e a ED, ademáis
da animación lectora).

2. Difusión dos fondos para coñecemento de toda a Comunidade escolar.
3. Información sobre as actividades que organizamos e recollida de suxerencias.
4. Tratamento técnico dos fondos: selección, organización, rexistro,

catalogación, clasificación...
5. Coordinación do equipo de apoio
6. Revisión da  marcha do Plan Anual da BE, atendendo ós PCCs e elaboración

da memoria final.

q Unha sesión semanal dentro do seu horario lectivo para cada unha das profesoras
compoñentes do Equipo de Biblioteca. (Na actualidade as profesoras do Equipo
non dispoñen de ningunha). Esta hora usarase segundo os seguintes criterios:

1. Analizar as necesidades de equipamento, infraestructuras e
asesoramento e atención ó profesorado.

2. Realizar propostas de melloras necesarias para presentar á Comisión
3. Propoñer estratexias de colaboración coa BM
4. Realizar propostas de adquisición de fondos e equipamentos.
5. Facer xestións que axuden á BE na consecución dos obxectivos deste

Plan. 

Para as instalacións:
q A BE estará aberta durante toda a xornada escolar.
q No comenzo do curso, cada grupo-clase escollerá unha hora semanal dentro do

horario lectivo para traballo na BE. (Xa existe).

q Nos recreos permanecerá aberta e atendida por, alomenos, un  profesor e o grupo
de escolares colaboradores encargados de efectuar o préstamo.

9.- Criterios e procedementos de avaliación
O Equipo de Biblioteca reuniráse quincenalmente co fin de :

q Deseñar e organiza de actividades.
q Avaliar e, se é o caso, modificar o Programa de FU e ED



q Revisar o grao de cumplimento dos Obxectivos propostos.

A Comisión de Biblioteca do Consello Escolar, reunida trimestralmente:
q Analizará necesidades
q Realizará propostas
q Propoñerá estratexias de colaboración coa BM
q Promoverá actividade de dinamización cultural para toda a comunidade escolar
q Realizará propostas de adquisición de fondos e equipamento
q Realizará xestións para a colaboración con todos aqueles sectores culturais,

educativos, sociais e económicos que poidan colaborar na consecución dos
obxectivos propostos.



MEMORIA DAS ACTIVIDADES LEVADAS A CABO NO CENTRO
EN RELACION COA ORGANIZACION DA BE E O FOMENTO DA
LECTURA. Cursos 2002/03- 2003/04

1.-Facer da BE* o centro de recursos documentais da escola,  entendendo por
recursos todos aqueles materiais que aportan información, independentemente
do soporte no que se presenten.

2.-Facer da BE un centro de lectura e lecer.

3.- Elaborar unha programación para FU* e ED*, desde EI* a EP*.

4.-Implicar no proceso ó conxunto do profesorado.

Plan Xeral Anual  Curso 96/97

Con estes  obxectivos, así redactados, comenzamos a nosa andaina hai 10 anos. E
durante todo este tempo foron a guía de tódalas nosas actividades.

Contamos sempre con tres importantes vantaxes:
-Seren  un  centro  cun  Claustro  moi  estable  (cáseque  todo  o  profesorado  eramos  P.
Definitivos), 
-Contar  co  apoio  do  Equipo  Directivo  que  sempre  animou,  na  medida  das  súas
posibilidades,  as  iniciativas  que  favorecían  o crecemento  da BE.(local,  horario  para
coordinación, presuposto, presencia nos documentos oficiais,  presencia na CCP, apoio
do Programa para docencia directa de E.Documental no 3º ciclo...)
-Contar co apoio do CFR* da Coruña, na persoa de Milagros Blanco, quen sempre
alentou o noso traballo desde a asesoría ó seminario que mantivemos durante sete cursos
e propiciou activamente contactos con outros grupos e persoas que estaban a traballar na
mesma liña.

1.- Intervención en relacion co espacio físico da BE, equipamento,
recursos, fondos...

A BE do Ceip. Milladoiro, está ubicada no 1º andar do colexio: nunha sala de 160m²,
luminosa, céntrica para tódalas aulas e con acceso para persoas de mobilidade reducida
(está a carón do ascensor). 

O Milladoiro foi inaugurado en 1990 e, anque desde o primeiro curso tivemos BE, esta
pasou por diferentes avatares ata que no curso 1995-96 tomou definitivamente o camiño
que estamos a percorrer. Foi no curso 96-97 que pasamos a ocupar a aula na que hoxe
traballamos.

O primeiro ordenador que chegou ó centro (en 1996), foi instalado na BE para que, ó
tempo que servía para o traballo de todo o profesorado e do Equipo Directivo, nos
permitirá ir catalogando informáticamente  os fondos.



Conseguir un programa de xestión de biblioteca que estivera en galego (a normalización
Linguística está entre os obxectivos básicos do centro), non foi un problema menor.
Finalmente, conseguimos o que estamos usando na actualidade e do que falaremos máis
adiante.

No curso seguinte conseguimos unha segunda máquina (un 286 procedente dunha
doazón)  que cumpliría perfectamente a función que lle asignamos: Consulta do
Catálogo.

Instalouse, asemade, un receptor de TV e un magnetoscopio, que nos permite facer
proxeccións de video.

Dotouse á BE dun aparato de radio e lector de CDs, que nos permite escoitar música.

Solicitouse ó Concello que, a través da Escola Taller, nos construíra  estanterías e un
pequeno escenario, dotado de bancos que se gardan debaixo, co fin de facer pequenas
representacións teatrais.

Mercamos dúas estanterías plegables e con rodas co fin de poder trasladalas
comodamente ás aulas de E I.Así como unha gran alfombra para ler cómodos.

Asemade, mercamos outra que permite expoñer novidades e sumamos a outra que xa
tiñamos, procedente doutra doación.

Adquirimos un reproductor de DVD.

Finalmente, mercamos un encerado magnético que evita a producción de pó de xiz.

Durante seis anos mantivemos un Seminario de Formación de Profesores que, con
diferentes títulos, versou sobre a Educación Documental: a súa importancia educativa,
como introducila nas currículas dos distintos niveis... e tivo como finalidade completar
unha Programación nesa materia de E.I. a 6º nivel. Con esa actividade de formación
continuada durante tanto tempo aumentaron considerablemente os nosos coñecementos
sobre o tema, ó tempo que supoñía unha importante fonte de financiación para a BE.

Fondos:
Documentos rexistrados: 8.212
Documentos catalogados: 6.320

CDs.: 104
Láminas: 10
Vídeos: 117
Diapositivas: 10 colecciones
Mc: 39 

2.- Actuacións para a centralización dos fondos documentais,
organización, rexistro e catalogación, automatización. Programa
informático empleado.

Centralizacion dos fondos:



A organización da nosa BE, está perfectamente recollida no noso RRI. Ese xeito de
funcionamento foi nacendo da práctica diaria durante varios anos, ata tomar
definitivamente esa forma. O RRI aparece recollido no punto 9 da presente memoria e
no seu punto 1º di:

1.- A  BE  é  o  centro  de  recursos  escolar.  Recibe  e  cataloga  todo  aquel  material
documental propiedade do centro, o que permite a sua rápida localización,  así como
levar conta dos recursos cos que contamos.

O regulamento foi aprobado polo claustro e o Consello Escolar no curso 99-00, anque as
normas que contemplan estaban xa en vigor desde o curso 97-98, tal e como figura na
PXA (Programación Xeral Anual) dese curso.

Organización:
Un equipo de profesoras, procurando que houbese alomenos unha de cada ciclo,
coordinadas sempre pola mesma profesora ó longo dos derradeiros 9 cursos,
planificabamos ó comenzo do ano o traballo a facer. Esa planificación aparece na
P.X.A.*

Reunímonos 1 vez cada quince días.

O Equipo tiña presencia na CCP na persoa da coordinadora ata o curso pasado en que o
novo equipo directivo modificou esa situación dado que a legalidade vixente non prevía
esa posibilidade. Mentres durou foi moi importante pois axilizaba o traslado das
informacións.

Elaboramos unha memoria ó final do curso, que aparece na Memoria Final do centro
desde que comezamos o noso traballo..

Rexistro e Catalogación
Dispoñemos dun libro de Rexistro onde aparecen tódolos documentos que entran no
colexio: manuais profesionais, mapas, materiais do Departamento de Orientación,
literatura infantil... co fin de que todos saibamos os recursos cos que contamos.

Tódolos documentos que se incorporaron ó fondo despois 1996, están catalogados
electrónicamente. Dos anteriores, vamos incorporando á maior velocidade posible
dependendo da disponibilidade horaria.

A Catalogación faise conforme á CDU* con tres díxitos.

Non dispoñemos de Catálogo en papel.

O traballo de catalogación corre exclusivamente a cargo da Coordinadora. 

Automatización
Xa vai dito que dispoñemos dun ordenador central desde 1996.
No curso 98-99 dispuxemos dunha segunda máquina para uso exclusivo de Consulta do
Catálogo.
No curso 2002-03 dispuxemos dunha terceira máquina que permite ler CD-Rom, e
xogar co CLIC, ademáis de consultar o Catálogo.



Estas máquinas son limitadas (son antiguas, proceden de donacións...) e dan problemas
con frecuencia. Pero cumplen unha función moi importante.
Non teñen acceso a Internet para os usuarios nin están conectadas en rede entre sí nin
coa rede do centro.

O Programa de xestión
Biblio
X.M. Grueiro Dep. Legal C-1476-95
Licencia para o Ceip. Milladoiro nº serie 1A1101-067

Seleccionamos este programa polos seus baixos requerimentos de hardware, dadas as
características das máquinas das que dispoñemos. 
Somos conscientes das  súas limitacións, pero no momento en que o escollimos cubría
os requisitos básicos: 
-estar en galego
-non ser moi esixente en hardware
-ser moi “amigable” para usuarios principiantes.
Hai algún tempo que sentimos a necesidade de cambialo por, por exemplo o Meiga3,
que se usará no seu momento a B.Municipal, pero as máquinas que temos aínda non
nolo permiten.

3.- Criterios e formas de realizar o préstamo
a.- para os/as escolares 
O préstamo, desde o ano 1997, faise de acordo coas Normas de uso e disfrute da BE ,
que son divulgadas entre tódolos usuarios cada comenzo de curso e aparecen no RRI do
centro. Estas normas recollen todolos pormenores relativos ó préstamo
Especificamente, nos seus tres primeiros puntos din:

1.-  Tódolos nenos e nenas poderedes acudir á Biblioteca durante o  recreo (11'30h-
12h) para ler, consultar libros ou levar ou devolver libros en préstamo. Tanto a lectura
como a consulta funcionarán durante todo o recreo, o préstamo pecharase ás 12 menos
5'.

2- Se queres levar un libro para a casa deberás cubrir unha ficha que che facilitarán
os/as colaboradores/as que estén de turno ese día. No caso de que sexas de 3º ou 4º
curso  deberás  cubrir  dúas  e  non  levarás  o  libro  contigo  para  o  recreo:  os/as
encargados/as  levarancho á túa aula e  entregaracho  o/a teu/tua profesor/a  titor/a.
Poderás disfrutar do libro un máximo de 15 días. Cando devolva-lo libro entregarásllo
tamén ós/ás encargados. Asegúrate de que te borran e rompen a túa ficha.

3.-Se non devolve-lo libro no último día previsto (súmalle 15 ó día que o levaches), o
Equipo de Biblioteca darache un aviso para que o devolvas no seguinte día lectivo. Se
segues sen devolvelo,  poñeremonos  en contacto coa túa familia.  No caso de que o
perdas deberás sustituílo polo mesmo libro ou, no caso de que esté esgotado, por outro
de similares características.

b.- para as aulas:
os/as profesores/as titores/as  de E.I. e 1º ciclo,poden retirar da BE grupos de libros co
fin de facer o préstamo desde a aula. Tamén en 2º ciclo, co fin de facer as súas propias



animacións lectoras. No 3º ciclo retíranse, fundamentalmente libros de non-ficción co
fin de completar as informacións que ofrecen os libros de texto.

Para este fin dispoñemos dunha folla de “autopréstamo” que cada un cubre tanto ó levar
como é devolver.

Recomendamos que estes lotes de libros roten, alomenos, cada trimestre.

Este préstamo funciona como auto-servicio, segundo unhas follas modelo que
adxuntamos (ANEXO II).  

En aqueles cursos que teñen préstamo directo desde a BE (3º, 4º, 5º e 6º), non
recomendamos a duplicidade de préstamos, montando paralelamente unha B de aula.

c.- para o profesorado.
Os libros de uso exclusivo do profesorado (libros profesionais) seguen o mesmo sistema
de préstamo que o apartado anterior.

Estas normas aparecen no RRI* do centro (ANEXO I).

4.-Orzamento anual específico para a BE
Desde o ano 96, a BE conta cun presuposto propio dentro do orzamento xeral co
colexio.No curos 03-04 foron 300€ e no curso actual é de 500€.

Ademáis, segundo os criterios aprobados polo Claustro e o Consello  Escolar e que
figura no RRI, os ciclos adican un mínimo dun 10% anual á adquisición de fondos
documentais e as grandes obras de consulta son adquiridas con cargo ó presuposto xeral
do centro.

5.- Horario de apertura da Biblioteca
-A BE permanece aberta durante toda a xornada lectiva.

-Cada grupo-clase ten asignada 1 sesión semanal para o seu uso exclusivo.

-No 3º ciclo, desde o curso 2000-01, impartimos de modo experimental a disciplina de
Ed. Documental a razón de 1h/semán con cargo ó horario das áreas de CM e Lingua.
Nos cursos restantes, é aplicado polos/as profesores/as-titores/as de xeito transversal.

-Para o conxunto do alumnado permanece aberta durante os recreos, atendida por dúas
profesoras e un grupo de escolares colaboradores do 6º nivel. Nese tempo lévanse a
cabo distintas actividades de Animación Lectora, ademáis do préstamo.

6.- Publicación de boletíns, Guías de Lectura, etc...
Curso 2002-03:
-Dossier xornalístico do Prestige (día a día de Novembro a Maio)
-Guía de Lectura do Día da Paz e a non Violencia.
-Biografía de Avilés de Taramancos
-Cartel de Avilés
-Tríptico “Maio cultural”



-Participación nos “Encontros do profesorado. Experiencias”, organizados polo CFR da
Coruña ( UNED, 10-11-12 de Xuño de 2003)
(ANEXO III)

Curso 2003-04
-Guía de lectura de “Abracadabra” (Campaña de A.L.)
-Cartel da mesma campaña
-Guía de lectura do Día da Paz
-Cartel da mesma campaña
-Actividades suxeridas para traballar a Paz e a Convivencia.Un conxunto diferente para
cada ciclo.
-Biografía e Guía de lectura de X.A. Perozo
-Biografía de Xaquín Lourenzo
-Cartel de Xaquín Lourenzo
-Biografía-cartel de David Rubín.
(ANEXO IV)

7.- Actividades relacionadas co fomento da lectura:
Curso 2002-03
-Visita da escritora Concha Blanco
-Exposición de libros de Concha Blanco
-Exposición de libros “O Mar”
-Coordinación da participación dos escolares de 6º no Bule-Bule
-“Hoxe le...”, dúas veces á semana nos recreos. Nenos e nenas de tódolos cursos, nun
orde que eles mesmos xestionan, len un fragmento dun libro seleccionado por eles para
os seus compañeiros/as.
-Organización da visita dos ilustradores Pinto & Chinto
-Exposición da obra de Pinto & Chinto.
-“Nós tamén somos autores”, actividade na que cada escolar escribeu (no caso de E.I.,
ilustrou) e encadermou o seu propio libro, coa correspondente páxina de dereitos.
-Entrega de diploma e agasallo ó/á máis león/leona do curso. Un para escolares do 2º
ciclo e outro para os do 3º.
(ANEXO III)

Curso 2003-04
-Propostas de actividades de “Abracadabra”
-Exposición de “Obxectos máxicos”
-Día da muller traballadora: En busca de autoras
-Día internacional do libro: O libro que máis me gustou na miña vida foi...
-Visita do escritor X.A. Perozo
-Visita do ilustrador David Rubín
-“En busca de autoras”, actividade para o 8 de Marzo.
-Previsión de Actividades e Programa definitivo para as Letras Galegas.
-“Chirlosmirlos: a xogar”. Actividade de xogos populares para o mes da Letras.
-Entrega de diploma e agasallo ó/á máis león/leona do curso. Un para escolares do 2º
ciclo e outro para os do 3º.
(ANEXO IV)

As propostas de actividades, así como as biografías e carteis, en xeral, entréganse
1/profesor-a.



-As guías de lectura: 1/escolar.
-As actividades fanse visibles a través dos espacios propios da BE (cortizas, cabaletes,
outros emplazamentos habituais), así como de instalacións e carteis repartidos por todo
o Centro.

8.-Actividades relacionadas coa F. de Usuarios e a Ed. Documental
-Elaboramos e difundimos as normas de uso da BE.
-Formamos ós/ás escolares colaboradores.
-Explicamo e difundimos as normas de uso do Catálogo e o seu funcionamento.
-Sinalizamos a BE. Usamos a CDU como sistema de clasificación e ensinamos o seu
funcionamento ós nenos e nenas.
-Contamos coa Ed. Documental como disciplina experimental, segundo un Programa
que elaboramos no Seminario e aplicamos de xeito directo no 3º ciclo e, nos restantes, a
través das/os súas/seus profesoras/es-titoras/es a modo de disciplina transversal.
Dispoñemos dun catálogo de actividades para cada un dos tres ciclos de E.P. É así desde
o ano 2000 en que o Claustro aprobou a inclusión desta disciplina con carácter
experimental.
O Programa é impartido pola coordinadora deste Equipo a razón de 1 sesión semanal a
cada grupo-clase dos niveis 5º e 6º con cargo ás horas sen docencia  na súa propia
titoría.
-Mantemos atención constante á calquera fonte de información relativa á FU e a E.D.,
especialmente ás que recibimos da FGSR (Fundación Germán Sánchez Ruipérez), e de
BESCOLAR( lista de correo electrónico).
- Por idéntica razón estamos suscritos a: Cuadernos de Pedagogía, Fada Morgana e
Abareque (revista electrónica do CPR de Oviedo).
-ata o curso pasado, elaborabamos un boletín mensual de novidades comentado, que
achegabamos a cada profesor/a. Esta actividade deixamos de facela con motivo da
reducción horaria no tempo asignado á coordinación da BE .
-elaboramos e temos ó día os boletíns de sumarios das publicacións periódicas ás que
estamos suscritos. Esto facilita as consultas do profesorado.
-elaboramos e explicamos os materiais cos que se levan a cabo os diferentes tipos de
préstamos.

A Continuación detallamos esquemáticamente os traballos que tradicionalmente
levamos a cabo de xeito regular:

Relación de servicios e actividades que tradicionalmente ofertamos:

TRABALLO ORDINARIO:
- Relación cos proveedores 
- Selección e compra dos materiais
- Recepción (rexistro, forrado, sellado...) de tódolos materiais documentais que
ingresan no centro: libros, mapas, videos, CDs, MCs, manuais profesionais...
- Catalogación de todos eses materiais
- Mantemento do expositor de novidades
-Mantemento dos equipos informáticos para o correcto acceso ó Catálogo
- Listado periódico e comentado de novidades para todo o profesorado
- Boletín de Sumarios de publicacións periódicas
- Preparación de rexistros para as distintas clases de préstamo.



- Preparación, control e seguimento do equipo de escolares colaboradores que realizan
o préstamo directo.
- Mantemento do orden nos andeis
- Supervisión do uso dos ordenadores.
- Conservación de libros
- Realización periódica de expurgos.
- Mantemento das cortizas...

1.-Para ANIMACIÓN Á LECTURA:
- Organización e mantemento de actividades periódicas de animación á lectura (A.L.)
- Organización de Campañas de A.L.
- Elaboración de Guías de Lectura
- Idem de materiais para as familias
- Idem  para as aulas.
- Organización de Exposicións temáticas
- Organización de visitas de escritores/as e ilustradores/as
- Confección de materiais para as mesmas (exposición de obra, biografías...)
....
2.- Para FORMACIÓN DE USUARIOS:
- Explicación do funcionamento de Catálogo 
- Formación e supervisión do grupo de escolares colaboradores que efectúan os
préstamos directos.
3.- Para EDUCACIÓN DOCUMENTAL:
-Revisión anual do Programa de Educación Documental
-Elaboración de materiais e docencia directa da disciplina experimental de  Educación
Documental nos grupos-clase do 3º ciclo por parte da coordinadora do equipo (1
sesión de  Lingua en 5º e de CM en 6º).
-Elaboración e posta a disposición dos ciclos restantes de materiais (ficheiros con
actividades elaboradas polo Equipo) para desenvolver o Programa .

9.- Presenza da BE nos documentos organizativos e nas prácticas
pedagóxicas do centro.

Desde o curso 96-97, na PXA do centro aparecen os “Obxectivos orientados ó fomento
da lectura”, no capítulo 2.2 (Obxectivos específicos do centro).

Asemade, e tamén desde a mesma data, aparece a Memoria da BE, na Memoria Anual
de final de curso.

No RRI do centro, figura como anexo, o Regulamento da BE.

Desde o curso 95-96, e durante seis , mantivemos funcionando un Seminario
Permanente de Formación do Profesorado no centro. Seminario que nos aportou en gran
parte a formación que hoxe temos. 



Como xa quedou dito máis arriba, ata o curso pasado, a coordinadora da BE, formou
parte da CCP. Situación que cambiou pola condición de para-legal que comportaba dita
situación.

A BE ten unha presenza constante na vida do centro en xeral e de cada aula en particular
a través do fluxo constante de documentos e actividades que propón, suxire e/ou
organiza. O espazo que ocupa fisicamente no centro é, en sí mesmo relevante, de
maneira que nada do que se fai é alleo. 

Asemade, a BE, colabora en actividades que se organizan desde outros grupos ou
departamentos: Orientación, Normalización Linguística..

Mantemos unha colaboración cercana e constante coa BM*, sobre todo no relativo ó
intercambio de fondos. No futuro esperamos usar idéntica aplicación informática. Os
nosos usuarios sono, tamén, da BM
10.- Incidencia das intervencións realizadas no conxunto da
comunidade educativa.
-Estes son os “numeros interesantes” que incluímos na memoria anual do curso 03-04, o
que , sobre un nº aproximado de 300 escolares e 23 docentes, da unha idea do uso da BE
polo conxunto do centro.

Nº de documentos novos:573.

Nº de préstamos ás aulas: 260

Nº de préstamos directos: 1.538

Nº de libros catalogados electrónicamente: 6320 

-Hai un gran uso directo en sala dos documentos por parte dos escolares, nos horarios de
apertura, que non se rexistra por falta de recursos axeitados. 

-Tódalas guías de lectura son enviadas a cada familia a través dos/as seus/súas fillos/as
(no curso 2003-04 distribuíronse máis de 1000 exemplares das Guías ás familias)

-En algunha campañas de A.L. (animación á lectura), solicitamos expresamente a
colaboración dos pais e nais (ex: “Abracadabra”).

-Os/as nosos/as escolares valoran en gran medida a adquisición de recursos en FU e ED
cando pasan ó IES e son requeridos para facer traballos documentais,  pois xa coñecen a
técnica e obteñen resultados exitosos á hora de moverse polo mundo da información en
xeral e das bibliotecas en particular.

-No Seminario que mantivemos tanto tempo, invertimos centos de horas en estudiar,
aprender e poñer en práctica o que iamos sabendo. Tomamos contacto coas persoas que
máis sabían do tema das mediatecas escolares a través dos libros, das revistas
especializadas, dás listas especializadas de correo electrónico... usamos tódolos recursos
que estaban ó noso alcance para levar adiante algo que, daquela, non era moi coñecido e



presentaba, por tanto, severas dificultades. Moito máis se se fai desde unha vila
pequena. 
Hoxe consideramos que o esforzo valeu a pena. E segue valendo.

APÉNDICE de siglas utilizadas:
BE: Biblioteca Escolar
Ed: Educación Documental
FU: Formación de Usuarios
CFR: Centro de Formación e Recursos
RRI: Regulamento de Réxime Interno
PXA: Programación Xeral Anual
CDU: Clasificación Decimal Universal
CCP: Comisión de Coordinación Pedagóxica
EI: Educación Infantil
EP: Educación Primaria
BM: Biblioteca Municipal
AL: Animación á Lectura



Anexo I
Regulamento Interno da Biblioteca Escolar (BE)

Funcións da BE:

1.- A  BE  é  o  centro  de  recursos  escolar.  Recibe  e  cataloga  todo  aquel  material
documental propiedade do centro, o que permite a sua rápida localización,  así como
levar conta dos recursos cos que contamos.

2.- A BE traballa en dous campos complementarios: a animación á lectura e a educación
documental.  Directamente,  a  través  das  actividades  que organiza  e indirectamente  a
través dos materiais que elabora e os recursos que pon á disposición do profesorado. 

3.- Na medida do posible, a BE satisface solicitudes documentais dos usuarios, escolares
ou profesores/as,  sexa  a través  da compra  ou do  préstamo  en  colaboración  coa  B
Municipal.

4.- Rexistra as publicacións periódicas ás que estamos suscritos e elabora un boletín de
sumarios, que está á nosa disposición na sala de profesores.

5.- Elabora periódicamente un boletín de Novidades, que se reparte entre o profesorado
co fin de manternos todos/as ó tanto das entradas de materiais.

6.- Idem cun Boletín  de  AOs  máis  lidos@  entre os escolares,  co  fin  de  que todos
poidamos  coñece-las  súas preferencias  á hora de ler  e orientalas,  se o  consideramos
oportuno.

7.- Realiza préstamo directo ós/ás escolares de 2º e 3º ciclos, no tempo dos recreos de
outubro a maio. Tamén a través do seu profesor/a-titor/a na hora semanal de BE.

8.- Realiza  préstamos indirectos ós dous ciclos restantes, así como facilita  a rotación
periódica das B de aula.

9.- Mantén o mecanismo de autopréstamo para o profesorado.

10.- Mantén viva unha exposición permanente de Novidades.

11.- Mantén actualizado o Catálogo electrónico e informa sobre o seu uso.




