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XUSTIFICACIÓN

A realización deste plan de lectura anual 2021-2022 elabórase partindo do

plan lector elaborado no centro. Os distintos niveis parten en moitas das súas

actividades da biblioteca coa que se coordinan, e participamos e celebramos

conmemoracións nas que colaboran o resto de equipos do centro. Celebramos

efemérides como o Samaín, Día da Paz, o Entroido, Semana da Prensa, día

Internacional da Muller, Día dos dereitos da infancia,  Día da Poesía, o Día do

Libro, Día das Letras Galegas…

O  alumnado  realiza  prácticas  de  lectura  e  escritura  partindo  das

actividades  que  se  propoñen  desde  o  equipo  da  biblioteca,  dinamización

lingüística  e  actividades  extraescolares.  Estas  prácticas  exhíbense  no  centro

como resultado final.

O alumnado traballa na súa aula coas bibliotecas de aula que desde este curso

estarán formadas por libros da biblioteca do centro e tamén con todas estas

actividades que se lle propoñen ó profesorado. Así mesmo tratamos de formar

ao alumnado na busca de información e ocupámonos de facilitar o uso da lectura

ao alumnado con N.E.E.

OBXECTIVOS

O obxectivo principal deste proxecto lector resúmese en potenciar o hábito

e  o  gusto  pola  lectura  ademais  de  contribuír  a  mellorar  a  práctica  da

lectoescritura nos diferentes niveis do centro. Con este fin establécense unha

serie de obxectivos:

Obxectivos a nivel de centro

 Implicar a todo o profesorado no plan , para favorecer deste modo unha

axeitada implantación do proxecto lector.

 Informar ás familias da necesidade da lectura e facelas partícipes  das

actividades da biblioteca.
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 Manter  na  biblioteca  unha  oferta  axeitada  de  fondos  actualizados

atendendo aos intereses do alumnado e aos criterios do profesorado.

Obxectivos a nivel de biblioteca

 Facilitar o uso da biblioteca escolar elaborando horarios, normas de uso,

servizo de préstamo, etc.

 Continuar  co  proceso  de  centralización  de  recursos  na  biblioteca

(practicamente acadado) para formar a partir dela, as bibliotecas de aula.

 Organizar dende a biblioteca actividades de difusión cultural, de fomento

da lectura e de formación de usuarios.

 Fomentar o uso e busca no OPAC MEIGA.(este curso faremos o cambio

ao programa KOHA durante o curso escolar, polo que dependendo dos tempos,

a formación sexa en KOHA tanto para o alumnado coma para o profesorado, xa

que nos temos que familiarizar co mesmo) 

Obxectivos centrados no proceso de ensinanza-aprendizaxe

 Incluír  na  programación de todos os niveis,  actividades prácticas que

favorezan a competencia lingüística.

 Propoñer actividades onde se favoreza a adquisición das competencias

clave.

 Acadar a normalización das TIC / TAC  como unha ferramenta máis de

traballo (ALFIN). (Especialmente nestas circunstancias especiais)

PLAN DE LECTURA ANUAL  E COMPETENCIAS CLAVE

 Estableceremos unhas recomendacións lectoras para cada un dos niveis.

Todas as competencias estarán representadas no conxunto das actividades de

forma global pero priorizaremos traballar:
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 Comunicación  lingüística: aprendizaxe  dos  distintos  códigos  (escrito,

gráfico, musical...), traballo con distintos tipos de textos, integracións das TICs

nos traballos que se realicen...

 Competencia dixital: uso de programas informáticos para os traballos que

se realicen, busca de información en distintos soportes, uso dos ordenadores e

tablets da biblioteca e das aulas, uso do blogue e da páxina web do centro e

outros recursos dixitais para expoñer traballos e para o tempo de lecer.

 Aprender  a  aprender: ser  quen  de  dirixirse  á  biblioteca  do  centro,

coñecer e familiarización cos distintos apartados da biblioteca, afianzar técnicas

de lectura, elaboración de técnicas de estudo...

 Sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor: independencia  na

realización  de  prácticas  lectoras  de  lecer,  familiarización  cos  recursos  de

información e coas TICs, realización de traballos de investigación e proxectos

interdisciplinares...

 Social e cívica: traballos en grupo, celebración de días sinalados (día da

poesía, dos dereitos da infancia, día internacional da muller, día da poesía, do

libro...), intercambios de escritos con outros centros...

 Conciencia e expresións culturais: integración das familias en actividades

lectoras, uso da biblioteca como un recurso de aprendizaxe, lecturas en distintas

linguas,  primando a  galega por  ser  parte  da  nosa identidade,  participación  en

actividades da comarca e o entorno...

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

Para unha axeitada posta en marcha do Proxecto Lector, deberase buscar

a coordinación e integración con todos os demais proxectos e programas que se

desenvolvan no centro, para o cal é preciso un traballo colaborativo e en equipo

que nos leve a realizar actuacións en diferentes niveis e ámbitos.

Animación lectora:
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Un aspecto clave, para acadar os obxectivos establecidos neste proxecto,

é a implicación e participación das familias no mesmo, por iso débese buscar o 

seu compromiso de adicar períodos de tempos de lectura cos seus/súas fillos/as

e na animación á lectura. Dende o centro como xa se sinalou con anterioridade

propoñeranse  estratexias  motivadoras.  Unha  das  actividades  que  se  levan

facendo dende a biblioteca “A mochila viaxeira” inclúe libros para as familias para

que deste xeito o alumnado poida ver nas súas casas a importancia da lectura

tomando como exemplo aos seus pais/nais/familias .

Os distintos equipos do centro planificarán e organizarán as diferentes

actividades de animación lectora, ademais de contar coas distintas propostas

dos  distintos  ciclos  (infantil)  e  niveis  (presentación  de  novidades,  posta  en

marcha de mochilas viaxeiras,  maletas viaxeiras que a Asesoría  pon á nosa

disposición,   contacontos,  concursos,  posibles  visitas  de  escritoras/es  ou

ilustradoras/es…).

Hora de ler: Está establecido a nivel de centro todos os dias despois do recreo

durante 20 minutos. De 12:30 a 12:50.  Consideramos importante este momento

adicado  á  lectura  por  lecer,  e  que  sexan  conscientes  que  en  todo  o  centro

estamos facendo o mesmo.

Clubes de lectura:  Este curso, por primeira vez , imos levar a cabo dous clubes

de lectura: un para o alumnado de 6º de ED. Primaria e outro para Familias e

profesorado. Estamos establecendo as bases dos mesmos, e “negociando” co

alumnado de 6º de ED. Primaria as temáticas, coa axuda da titora.

Préstamo e lectura na biblioteca

Haberá un horario para que cada curso escolar poida dispoñer dunha sesión

semanal para actividades de biblioteca, préstamo…
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Tentaremos potenciar ao máximo a consulta no OPAC MEIGA do noso centro

para que o alumnado leve unha idea preconcibida do libro que vai coller.

Farase un carné para cada alumno/a novo no centro.

Estamos en pleno proceso de “migración” o programa KOHA , ao longo do curso

esta  migración  dará  lugar  a  certos  cambios   e  novidades  aos  que  nos

adaptaremos progresivamente. 

Actividades de formación de usuarios

O equipo de biblioteca encargarase de organizar actividades de formación

de usuarios para todos os grupos en horario lectivo, que poderán intercalarse

coas de animación lectora.

O  día  das  bibliotecas  escolares  farase  unha  pequena  formación  de

usuarios  a  nivel  centro,  para  que  poidan  desenvolverse  coma  usuarios  na

mesma..

O  curso  pasado  debido  ás  circunstancias  especiais  que  vivimos  non

formamos  ó  alumnado  que  este  ano  está  en  sexto  (  xa  que  o  facemos

normalmente no terceiro trimestre..)

Este curso faremos un “recordatorio” dese voluntariado coa aula de sexto,

firmarán un “contrato  de voluntariado”   E  no terceiro  trimestre  formaremos ó

actual alumnado de 5º curso.
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ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS PARA A LECTURA

Débese crear no centro un clima que favoreza o achegamento aos libros e á

lectura.

A biblioteca escolar farase visible. Debe usarse sempre como recurso para as

distintas actividades.

O profesorado formará parte activa do ambiente lector do centro evitando

que na Hora de Ler o alumnado se adique a facer outras tarefas. Tamén 

colaborará co resto de equipos para realizar e poñer en práctica as actividades

consensuadas.

As bibliotecas de aula son recursos que están a disposición para elaborar

actividades dentro da Hora de Ler.  E este curso teñen unha importancia vital.

Cada titoría seleccionará na B.E. os libros que considere para que formen parte

da súa biblioteca de aula, cambiándoos cando sexa preciso.

O  actual curso 2021/2022 é o segundo que temos “xornada continua” , na

elaboración  do  novo  horario  de  centro  decidimos  incluír  a  “hora  de  ler”

simultánea  a  todo  o  centro,  despois  do  recreo  ,  de  12:30  a  12:50.  Xa  que

anteriormente cada titor/a  organizaba ese tempo nas distintas  sesións ó seu

xeito. Adaptando ás súas necesidades e as do seu alumnado.

Decidimos facer a “hora de ler”  ó mesmo tempo para unificar a sensación

global de que todos e todas estamos lendo , e dispuxémola despois de recreo,

coa idea de que sexa o xeito ideal de “volver á calma” .

 Por motivos de espazo, a biblioteca acolle tamén ó alumnado de ED. Valores,

así o horario da nosa B.E. queda configurado do seguinte xeito:
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ACTUACIÓNS

Baseándose en todo o anterior, as actuacións que se van levar ao longo deste

curso 2020/21 serán as seguintes:

(Seguindo as LIÑAS PRIORITARIAS establecidas para este curso)

a)  Continuar co expurgo e corrixindo as catalogacións anteriores, erróneas

que  atopemos. (Especialmente agora que imos migrar a KOHA

b) Elaboración de carnés para o alumnado novo.

c) Préstamo semanal para ED. Infantil coma para o resto da primaria.

d) Uso  da  biblioteca  do  centro  polo  menos  unha  sesión  semanal  para

préstamo de libros.

e) Concursos en colaboración cos outros equipos do centro.

f) Propostas de elaboración de pequenos libros por  parte  do alumnado:

receitas, do outono, refráns.

g) Posibilidade  de  interaccións  telemáticas  con   escritoras  ou  ilustradoras

etc.

9

HORARIO BIBLIOTECA CURSO 2021 / 2022

SESIÓN HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

1º 9.30-10.20 5º E.P

2º 10.20-11.10 ATENCIÓN
EDUCATIVA
3-4 ANOS

Equipo Biblio VALORES 3º

Equipo biblio
Equipo Biblio

3º 11.10-12.00
P.T A.L 6º E.P VALORES 2ºA 4º E.P

12.00-12.30 RECREO

4º 12.30-13.40
12.30-12-50  HORA DE LER

P.T

12.30-12-50  HORA DE LER

VALORES . 5ºA
Equipo biblio

12.30-12-50  HORA DE LER

Equipo Biblio

12.30-12-50  HORA DE LER

VALORES 6ºA

12.30-12-50  HORA DE LER

INF 4 ANOS

5º 13.40-14.30 3º E.P 1º E.P 2º E.P INF. 5 ANOS INF 3 ANOS

https://drive.google.com/file/d/10g3Dz6zpofB7AmcGMv8VHSAwC8c5Mrny/view?usp=sharing
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h) Incluír  nas programacións de cada nivel as actividades de lectura e o

tempo dedicado a elas.

i) Decoración da biblioteca e punto de información e selección de libros de

distintas temáticas.

j) Celebración das conmemoracións recollidas na orde correspondente.

k) Recomendacións lectoras para Nadal e para o verán.

l) Continuación  da actividade iniciada xa en cursos anteriores “MOCHILA

VIAXEIRA” que permite levar libros e outros materiais para toda a familia a casa.

m) Contacontos  por  parte  das  familias  (actividade  con  moito  éxito  e

implicación) buscando fórmulas telemáticas.

n) Publicación  na  páxina  web,  no  blogue  da  biblioteca as  novidades  e

diferentes actividades.

o) Posta en valor  do Twitter do centro: ceipxuvencos

p) Formación do voluntariado de 6º de Primaria , xa que a formación prevista

no pasado curso adiouse por mor da COVID-19. A partir  do segundo trimestre

formación o alumnado de 5º curso de cara ó vindeiro curso.

q) Mellorar a sinalética da nosa B.E : seguir   introducindo pictogramas na

mesma.

r) Celebración   dun  acto  para  a  inauguración  da  posta  en  marcha  da

biblioteca o 24 de outubro.

s)  Preténdese conseguir a interacción vía telemática con Ledicia Costas  ao

centro (xa que a visita do curso anterior quedou suspendida, por motivos obvios).

t) Potenciar as competencias AMI - ALFIN no noso alumnado, especialmente

nestas circunstancias.
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PFPP:

Entendemos que a formación e actualización do profesorado é fundamental para

o desenvolvemento da práctica educativa.

Este curso 2021/2022 continuamos  un PFPP no noso centro, na liña STEAM

( moi relacionado coa “Biblioteca Creativa”) 

E tamén relacionado cos contidos EDIXGAL, xa que este  é o  2º curso no que

estamos no  proxecto.

Este  ano  a  participación  do  profesorado  redúcese  considerablemente  por

diversas circunstancias coma provisionalidade, outras actividades que priorizar .

Nestes tempos é fundamental a implicación de todas as áreas e ámbitos nas

aprendizaxes do noso alumnado. Polo que parte do profesorado, entre outras

cousas,  participará na CODE WEEK.

Este   curso  centraremos  a  nosa  formación    especialmente  na

“robótica”,programación por bloques, codificación e creación,  para poder utilizala

co noso alumnado, xa sexa na biblioteca de centro, na aula o no noso “Espazo

Maker”.

As linguaxes de comunicación cambian, e as novas tecnoloxía deben camiñar da

man das aprendizaxes do noso alumnado para así axeitarnos ós contidos TAC,

TIC, ALFIN e STEAM.

 RADIO NA BIBLIO

Este é o noso 3º   curso participando  neste proxecto.  A nosa radio escolar,

RADIO XUVE está localizada dentro do “Espazo Maker” no segundo andar. 
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Este curso queremos poñer en práctica todo  o aprendido xa que cremos que é

unha ferramenta altamente motivante para o alumnado e que pode axudar moito

nas súas aprendizaxes.

Formarémonos e prepararemos as actividades relacionadas coa Radio,

fomentando  o  achegamento  a  outros  medios  de  comunicación,  de  busca da

mesma, no marco da Alfabetización Informacional (ALFIN).

Ademais  este  curso  ,  sendo o lema das bibliotecas escolares “A biblioteca

Escolar ten a palabra”, pensamos que definitivamente é o ano de expresalo a

través das ondas da nosa Radio Xuve.

BIBLIOTECAS CREATIVAS : é o segundo ano que participamos nesta iniciativa.

Incorporámonos o curso pasado, e recibimos a formación e 4 escornabots

(  que  montou  o  alumnado  de  6º)  e  os  que  lles  tiramos  moito  partido,

especialmente co alumnado de ED. Infantil.

Este  curso  queremos  seguir  traballando  nesta  liña,  fomentando  a

creatividade no noso alumnado e conxugando as tecnoloxías, a liña STEAM coa

nosa biblioteca, e plasmando todo isto no noso “espazo maker”,

Estamos  ilusionados  e  ilusionadas  con  esta  nova  aventura  ,  xa  que

suporá un pulo importante para a nosa B.E. en xeral e para o noso “espazo

maker”  en  particular  (Potenciando  as  competencias  do  noso  alumnado  en

contidos TAC, TIC, ALFIN e STEAM).

AVALIACIÓN

O plan avaliarase trimestralmente en cada un dos niveis e nos distintos equipos,

analizando a súa posta en práctica, a consecución do obxectivos e propoñendo

melloras para o seguinte trimestre. Avaliarase tamén o grado de satisfacción do

profesorado implicado na actividade HORA DE LER e no progreso do alumnado.
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Co fin de valorar o grado de consecución de obxectivos avaliarase o nivel de

adecuación das actividades, os progresos no hábito lector, o funcionamento das

bibliotecas  de  aula  e  do  centro  valorando  tamén  o  nivel  de  autonomía  do

alumnado nelas e os problemas xurdidos.

Para  a  avaliación  final  realizarase  unha  análise  das  actividades

observando o éxito  acadado e a súas dificultades e valorando o interese do

alumnado por cada unha delas (a través dunha enquisa para o profesorado e

outra para o alumnado).

A opinión e colaboración de toda a comunidade educativa será fundamental para

o  bo funcionamento,  mellora  e  continuidade de todas as  actividades  que  se

realicen.

Este Plan está suxeito a posibles cambios na organización dos espazos e

tempos, segundo vaian xurdindo ó longo do curso.

Adaptacións Protocolo COVID-19

Seguindo  a  “Carta  de  navegación” facilitada  pola  Asesoría  de  Bibliotecas

escolares   o  curso  pasado,   e  as  Instrucións  do  1  de  setembro  para  a

organización e funcionamento da Biblioteca Escolar, tivemos que adaptarnos á

esta nova realidade que nos tocou vivir.

-Elaboramos un  protocolo  para  a  nosa  B.E.  que está  incluído  no  do centro,

guiándonos polos dous documentos citados anteriormente..

-Marcamos as normas para o alumnado, e creamos sinalética das mesmas.

-Adaptamos  todas  as  actividades  que  puidemos  para  manternos  dentro  da

normativa, así tivemos que adaptar por exemplo as viaxes da “mochila viaxeira”

para  que  quede  no  centro  2  días  entre  intercambio  e  intercambio,  e  poder

“desinfectalas”.
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-Tentaremos  que  actividades  de  intercambio  que  antes  implicaban  a  todo  o

centro, se fagan dun xeito individualizado, por aula, para compartir por medios

audiovisuais.

-  Prorrogamos  os  “recreos”  na  biblioteca  ata  o  segundo  trimestre,  porque

estamos xestionando como os imos levar a cabo, debido ó aumento de persoal

nos patios, por mor do protocolo e o límite a 11 persoas na biblioteca (50%).

-Apartamos os xogos que mercamos nos últimos tempos para que non estean ó

acceso do alumado e teña que ser o mestre/a que os acompañe quen xestione

esa situación.

-Tentamos,  segundo  nos  van  xurdindo  dúbidas,  consensuadas  e  chegar  a

acordos, tentaremos este curso, máis que nunca fomentar as ferramentas ALFIN

AMI e buscar  que o noso alumnado sexa crítico,  e que teña as ferramentas

precisas para a busca de información.

En Boborás, a 15 de Outubro de 2021,  a coordinadora de Biblioteca,

Leonisa Vázquez Chousal.
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