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LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN NA BIBLIOTECA 

ESCOLAR PARA O CURSO 2016/17 

 
1. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

. 

 A escasez de recursos humanos nun centro de tres unidades que funcionq q nivel 

interno con catro inflúe  na xestión da biblioteca escolar así como na selección de proxectos 

do centro. Nembargantes para o claustro o funcionamento e dinamización da  biblioteca é 

unha prioridade, dado que é o centro de recursos do centro. 

 

 A adquisición de fondos baseámola en torno á temática da biblioteca escolar  

conxugada con novidades, seguir a completar temáticas, autores, necesidades nas 

diversas etapas lectoras, cos proxectos de traballo seleccionados para traballar ao longo 

do curso  e material multimedia co obxectivo de acadar unha colección variada e rica. 

 

A día de hoxe podemos dicir que a biblioteca organizada en recunchos, é un espazo 

acolledor, funcional pero que precisa seguir medrando. As prioridades diríxense a 

manter estes recunchos actualizados e polo tanto enriquecelos con novidades ou 

materiais en distintos soportes.  

 

Este curso ampliamos o recuncho de informática poñendo un ordenador de mesa máis. 

Destexeito, o recuncho de informática conta con dous ordenadores xa que o 3º está destinado 

exclusivamente é xestión da biblioteca. Segue pendente a incorporación da pizarra dixital 

e un proxector- Este curso non foi posible por falta de recursoso económicos 

 

 Seguiremos pedindo colaboración aos equipos docentes, escoitando ao alumnado 

para atender as súas suxerencias e xunto coas propostas do equipo de biblioteca para 

seguir aumentando a oferta lectora e acadar unha colección o máis completa e 

equilibrada posible. 

 

Cara o vindeiro curso Continuaremos facendo medrar un recuncho especial 

destinado aos traballos dos rapaces: creación de contos, recopilacións, ou traballos de 

investigación derivados dos proxectos seleccionados. Este curso engadimos  o Ecosistema; 

“Descubrindo a Pobra”Dentro deste “Os Nosos animáis” e “Manuel María”. 

 

A catalogación segue avanzando lentamente pois non hai disponibilidade horaria, esta 

tarefa vense realizando maioritariamente fóra do horario lectivo, xa que é unha tarefa que non 

require presenza do alumnado. Este curso, ata a data, rematouse a catalogación do recuncho 

do recuncho de infantil. Queda o material de consulta e as adquisicións deste curso pendentes 

de catalogar. 

 

É unha das prioridades importantes seguir avanzando coa catalogación en meiga, 

xa que resta todo o material de consulta e multimedia para `poder xestionar xa cara o 

vindeiro curso a biblioteca íntegramente co meiga. 

 

 O servizo de préstamo este curso seguiu a funcionar manualmente con fichas 

individuais de rexistro de préstamo para @s alumn@s  polo que é unha prioridade iniciar o 

servizo de préstamo informatizado e que os rapaces conten cos seus carnés. Esta 

actividade queda pendente para principios do vindeiro curso.  
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Será outra prioridade Manter o equipo de colaboradores composto por alumn@s 

de 5º e 6º. Dado o escaso número abrimos a biblioteca dous días por semana nos recreo con 

dous grupos de tres alumn@s. Manteñen a orde, colocan libros, seleccionan contos para 

divulgar dos que leron e lle gustaron máis.. e colaboran creando o recuncho do escritor que 

este ano lle tocou a Rosalía de Casto, Man.uel María e Neira Vilas. Esto implicará formación 

de usuarios que reciben no primeiro trimestre. 

 

 Incidimos na necesidade de liberación horaria para o responsable e o Equipo de 

biblioteca, que inevitablemente acaba supeditado aos recursos humanos cos que contamos.

   

Será outra prioridade que tecnoloxia, e biblioteca camiñen cada día máis á par. 

Por iso é prioritario reforzar interrelación nestas aulas: a de informática, a abalar, a 

biblioteca…que formen un pilar que permita afrontar o reto de contribuír á correcta 

alfabetización múltiple do alumnado. 

 

En suma seguiremos a camiñar para acadar a organización dos nosos materiais, a 

divulgación…para que a nosa biblioteca sexa o lugar onde podemos e sabemos atopar 

información,  libros de lectura, un lugar onde  tod@s debemos sentir a necesidade de ir.   

 

O Equipo de biblioteca constituido a inicio de curso está formado por: 

Adoración Fernández González (Responsable) 

Óscar Gallardo Amiama  

Belén Maseda Quiroga 

Félix Gómez Gómez. 

No vindeiro curso, dende setembro constituirase o Equipo da Biblioteca, tendo en  

Conta os horarios e mantendo estas horas como gardas de biblioteca. Nembargantes como 

somos pouco profesorado, tanto estas horas como as de dirección cando falta alguén 

funcionan como gardas. Inda que se coinciden dúas persoas, as menos veces, se respeta a 

garda da biblioteca. 

En canto ao profesorado, seguro sufre algunha variación dado que algún profesor do 

equipo é provisional. 

 

2.-DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA 

BIBLIOTECA, A SÚA INTEGRACIÓN NO TRATAMENTO DO 

CURRÍCULO E A SÚA CONTRIBUCIÓN  AO DESENVOLVEMENTO 

DAS COMPETENCIAS BÁSICAS. . 

 
En canto á dinamización da biblioteca avanzamos nestes  cursos considerablemente 

pasando a ser protagonista a biblioteca ao longo de todo o curso nas conmemoracións, tanto 

nas específicas, día das bibliotecas, de Rosalia, do Libro como nas demáis xa que a biblioteca 

sempre prepara oferta lectora en relación coa temática das conmemoracións, así como no 

desenvolvemento dos  proxectos: Voz Natura, Proxecta, algún proxecto de traballo  ou a 

selección dunha muller da nosa zona para coñecer polo día da muller. 

 

Inda que o centro conta cunha aula de informática a será unha prioridade manter 

vivo na biblioteca o recuncho de informática facilitando así o acceso á información a 

través de internet. Será importante que saiban buscar, seleccionar e organizar a 

información.  
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Creamos un espazo dentro do horario lectivo con actividades destinadas 

fundamentalmente á dinamización da lectura. Esta sesión, impartida por profesorado do 

equipo de biblioteca, desenvólvese na biblioteca e ten varias finalidades: dedicar unha hora 

semanal a dinamización da lectura e á creatividade, realizar traballos de investigación, 

levar o servizo de préstamo de libros. 

 

Ademáis de desenvolver as clases da hora do Plan Lector na biblioteca, e a fin de 

coordinar o  seu uso sen solaparse @s titores ou profesores, cada mestre contará no seu 

horario cunha hora de biblioteca na que poderá impartir as súas clases habituais ou 

dedicala ao traballo en grupo e de investigación sen detrimento de usala noutras horas, 

sempre que a biblioteca esté libre. 

 

Deste xeito a biblioteca, ademáis dun espazo de lectura será tamén un recurso de 

investigación e de ampliación da información que enriquece e complementa o currículo 

ademáis de propiciar o desenvolvemento de competencias clave especialmente  o tratamento 

da información,  a competencia dixital e a de aprender a aprender.  

 

Cando se comeza a traballar no proxecto recopílanse  libros e material de 

consulta creando o recuncho temático e de divulgación a fin de que esté ao alcance de 

tod@s. Deste xeito, a Biblioteca ofrece o material de consulta dos proxectos do centro sendo 

un recurso vital para o seu desenvolvemento. Esto constitúe unha prioridade xa que 

precisamos madurar e afianzarnos máis no traballo por proxectos. 

 

Será tamén responsabilidade deste equipo a elaboración e posta en marcha do Plan 

lector do centro que contribuirá eficazmente á dinamización da biblioteca escolar e ao 

desenvolvemento dos proxectos. 

 

 Nas conmemoracións o equipo de biblioteca proporá actividades que 

complementen as celebracións: selección de lecturas por idades e por épocas coincidindo 

coas conmemoracións, facendo exposicións e divulgacións a través de carteis, trípticos, 

ou presentando actividades das que tamén se farán reseñas na memoria. 

 

 A mochila viaxeira. Esta actividade xa se levou a cabo en cursos anteriores tendo 

moi boa acollida nas familias ademáis de encantarlle aos rapaces, polo que será unha 

actividade a desenvolver en vindeiros cursos con algunhas incorporacións como pode ser 

algunha sesión final na que participen as familias. 

 

A hora de ler, despois do recreo de 11:45 horas a 12:05 horas.  Todo centro le. Para 

ofrecer recursos nesta actividade cada aula conta cun maletín viaxeiro que se equipa  dende a 

biblioteca e que selecciona cada titor e profesor de área  cambiando cada trimestre. Ás veces 

esta sesión emprégase para realizar lecturas temáticas, recoller contos das familias e contalos,  

será unha prioridade seguir a enriquecer este espazo e involucrar na medida do posible 

a participación das familias. 

 

Outra actividade a manter cara o vindeiro curso, dado o bo resultado dalgunhas 

lecturas colectivas e o enriquecemento é manter os Clubs de lectura. Este curso creáronse 

catro: un en 5º, 6º un en 3º e 4º e outro co Centro de día.  Será unha prioridade mantelos  
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Horario de Uso da Biblioteca 

Horas/Días Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1ª  5º,6º   Infantil 

2ª 1º,2º     

3ª    3º,4º Belén 

4ª    Félix Adoración 

5ª  Óscar/ 

Adoración 

 Adoración  

 

 

3.- FORMACIÓN DE USUARIOS  E EDUCACIÓN PARA O ACCESO Á 

INFORMACIÓN . 

 
1. Formación do profesorado no uso das novas tecnoloxias e na integración da 

biblioteca nas programacións de aula. Este curso realizamos un proxecto de 

formación “As programacións e as competencias clave.” Que nos permitiu 

afondar na elaboración das programacións acorde coa nova lei e introducir os 

estándares de aprendizaxe así como a presencia e  integración da biblioteca como 

un espazo e recurso fundamental no desenvolvemento do proceso de ensino-

aprendizaxe. 

2. Cada curso no primeiro trimestre, dase unha explicación da colocación dos libros e 

Consensuanse os  criterios para a colocación dos fondos na biblioteca. Esta 

actividade seguirase a facer así como establecer criterios para expurgo e destino 

dos fondos que saen da biblioteca. 

3. Crear actividades en formato dixital e papel para a formación do uso do Meiga e 

da CDU. 

4. Coñecer os criterios para a colocación dos libros tanto para o profesorado como 

para o equipo de colaboradores. 

5. Coñecer titoriales e adquirir  estratexias para buscar e seleccionar  información 

especialmente na  sociedade da información e do uso das novas tecnoloxias. 

6. Contar co material de consulta necesario así como os titoriales e guías de busca de 

información para desenvolver os proxectos de traballo. 

 

4. FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO 

PROXECTO LECTOR DO CENTRO. 

 
Cara o vindeiro curso  consideramos  prioridades algunhas actividades como: 

 

Lectura diaria en clase: Tal e como vimos facendo ata agora, continuaremos coa lectura 

diaria nas clases tanto libros de texto como outros de consulta. Este tipo de actividade 

axúdalles a recoñecer as ideas principais dos textos e a saber relacionar a distinta información. 

Tras a lectura, sobre todo na área ciencias da natureza ou ciencias sociais procederase á 

elaboración dun resumo, esquema ou mapa conceptual do lido. 

 

Lectura na biblioteca: Dedicarase unha hora á semana para cada grupo como se reseñou 

anteriormente a actividades de dinamización da lectura (ler, escribir) habituando aos alumnos 

e alumnas ás normas básicas que é necesario cumprir cando acudimos a unha delas, sexa a 
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escolar, municipal ou calquera outra. Ampliarase o máis posible as actividades conxuntas 

ou de colaboración coa biblioteca municipal. 

 

Hora de Ler: todos os días de 11:20 a 12:40 xusto antes do recreo lemos todos no centro. 

Dentro desta actividade hai varias modalidades de lectura:  lectura conxunta dun mesmo 

exemplar para todos, lectura elixida libremente polos nen@s do maletín viaxeiro, recopilación 

de contos ou historias para contar aos compañeiros… 

 

Certames de contos que convoca o centro cada ano certame de Contos de Nadal e de Contos 

Letras Galegas. 

 

Concursos externos: concurso de relato breve, de poesía, debuxo, bandas 

diseñadas…convocados polo concello ou calquer institución. 

 

A mochila viaxeira: levada a cabo dende o 2º trimestre en todos os cursos  e que tivo moi boa 

acollida tanto pol@s ne@s como polas familias. 

 

Actividades por mor de celebracións: Samaín, magosto Día das bibliotecas, día da Paz, Día 

de Rosalia, da poesía,  Día do libro, Letras Galegas... 

 

Elaboración de trípticos informativos: continuar coas reunións dos colexios da zona e 

bibliotecarios e seguir a editar trípticos de forma conxunta que divulguen novidades ou 

selección de contos por idades así como promover actividades de dinamizaicón da lectura de 

forma conxunta: creación de contos, contactos con escritores, contacontos… 

 

Obradoiros de poesía, narración, contacontos…. 

 

Contacto con escritores: Contamos coa visita de Xosé Lois García que veu a falarlles aos 

rapaces de Manuel María. 

 

Creacion de recunchos para escritores: Este curso adicamos un Recuncho a Rosalia de 

Castro, ManuelMaría e Neira Vilas. 

 

Proxectos de traballo: Como cada curso desenvolveremos dous proxectos de traballo nos 

quea biblioteca será protagonista e guía, tanto buscando os fondos necesarios para contar co 

material de consulta necesario para desenvolvelos como propoñendo e organizando 

actividades para levalos a cabo. Charlas e obradoiros que nos documenten, contacto con 

escritores, saídas… 

 Cara o vindeiro curso están por decidir os proxectos sobre os que traballaremos. No 

claustro do 30 de xuño e aprobación tamén deste documento decidirase un tema como sempre 

en relación con Voz Natura. Este curso traballando sobre o ecosistema o alumnado iniciouse 

no coñecemento da regra dos 4 erres sendo unha temática que precisa concienciación, e 

intervención no noso entorno e que resultou motivadora aos nos@s alumn@s, polo que será a 

temática dun proxecto. O outro tema decidirase en setembro do vindeiro curso. 

  

Como cada curso para o vindeiro  actualizaremos o Plan lector partindo daquelas 

actividades que xa se están institucionalizando como hora de ler, mochila viaxeira, os 

apadriñamentos lectores polo día do libro..e introduciremos outras que enriquezan e fagan un 

proxecto lector dinámico, enfocado sempre ao fomento da lectura, e á dinamización da 

biblioteca como un centro de recursos vital do centro. 

mailto:nen@s
mailto:ne@s
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7. OUTRAS ACTUACIÓNS 
Organizaremos e participaremos dende a biblioteca en actividades que fomenten o seu 

uso dirixidas a comunidade educativa como con outras entidades: así como actividades 

promovidas polo Concello, institucións culturais  ou outras bibliotecas... 

A páxina web e  o blog da biblioteca son  medios  para divulgar, e compartir…unha 

canle máis de comunicación. 

Outro documento de compilación creado polo alumnado e que recopila o traballo 

desenvolto ao longo do curso é a edición da revista Outeiro que o vindeiro curso será o Nº 33. 

Realización de expurgos no primeiro trimestre para eliminar o absoleto ou estropeado 

e destino deste material que sae da biblioteca. 

 Actualizar a colección da biblioteca escolar. Farase unha análise de necesidades 

tratando de equilibrar a colección a fin de ofertar unha gama variada de materiais e recursos 

documentais tanto en material impreso como audiovisual e multimedia. 

Elaboración de guias de lecturas 

Seleccións temáticas 

 

6. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS  DE AVALIACIÓN. 
En relación aos criterios sería importante reflexionar sobre aspectos como:  

A presencia da biblioteca na vida do centro ao longo do curso 

A interrelación coas Tics e proxectos do centro 

A presencia na actividade docente e grao de uso por parte do profesorado. 

O coñeceemto dos recursos da biblioteca e o seu uso. 

A súa contribución á mellora dos procesos de ensinanza e aprendizax.e e á adquisición das 

competencias básicas. 

Integración da cultura impresa e dixital. 

A contribución á compesación de dsigualdades sociais e á calidade do ensino. 

A oferta de poisbilidades que ofrece para a incorporación de metodoloxias innovadoras 

consecuentes coas necesidades educativas actuais. 

A súa implicación en actividades culturais da comunidade educativa. 

Apoio ao alumnado con necesidades educativas específicas. 

Educación nunha convivencia saudable no tempo de lecer. 

 

Indicadores e Instrumentos. 
- Enquisas destinadas ao alumnado, ás familias, ao profesorado... 

- Observación directa e valoración das actividades, para clasificar as de mellor acollida e 

analizar en todo caso os motivos ou causas que puideron levar a outras a non ter esa acollida 

desexada. Cuestionario e reflexión sobre as respostas. 

- Da análise destos resultados, surxirán as propostas de mellora e parte das actividades 

diseñadas cara o vindeiro curso, así como a corrección ou modificación das que consideremos 

necesarias a través do consenso do Equipo de biblioteca ou reunión de Comisión Pedagóxica 

ou Claustro... 

 

 

7. PERSOA DESIGNADA COMO RESPONSABLE/DINAMIZADORA 

DA BIBLIIOTECA ESCOLAR. EQUIPO DE APOIO. 

Curso 2015/16 

- PERSOA RESPONSABLE: 
Adoración Fernández González cunha dedicación inicial de 3 horas semanais 
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- EQUIPO DE APOIO: 
Titor de infantil: Óscar Gallardo Amiama; dedicación  unha hora. 

Orientadora: pendente de destino provisional; dedicación unha hora 

Profesor de apoio: pendente de destino provisional; dedicación unha hora 

Profesor de relixión: Félix Gómez Gómez; dedicación unha hora 

 
Pobra do Brollón, 28 de xuño de 2016 

 

 

A DIRECTORA (Responsable da Biblioteca Escolar): 

 

 

 

 

Asdo: Adoración Fernández González 
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