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TRABALLANDO INTENSAMENTE 
NA BIBLIOTECA

Co novo curso comezou unha nova xeira para a nosa Biblioteca. A reforma que levamos a cabo 
este verán atinxiu ao espazo físico que a acolle e tivo implicacións no fondo documental e na 
organización do mesmo. Está claro que máis de 15.000 (!!!) rexistros son demasiadísimos para 
unha biblioteca escolar. Era urxente e imprescindíbel un expurgo sensato. A falta de espazo, a 
difi cultade para acceder aos libros ou atopar títulos entre o “maremagnum” que supón un fondo 
tan descomunal foron o motor deste inxente traballo. 
Co obxectivo de crear un espazo máis diáfano e funcional tirouse a parede do despacho e 

elimináronse os andeis que constituían unha contundente barreira física 
dentro da sala. Asemade renovouse a carpintería exterior (xanelas 
e persianas), coma noutros lugares do IES, ademais do teito e a 
iluminación.
As reformas obrigaron a realizar ese tan necesario expurgo. O obxectivo 

foi -e segue a ser- axeitar o fondo 
documental ás características e idade 
do alumnado do noso Centro, retirar 
exemplares deteriorados, libros de texto 
anticuados, obras moi superadas polos 
avances tecnolóxicos e científi cos, 
exemplares repetidos con edicións 
pouco coidadas, libros hiper específi cos, 

curiosidades extemporáneas 
nunha biblioteca escolar do 
século XXI... 
Mover unha cantidade de 
libros tan grande supón un 
enorme traballo que ten 
como recompensa coñecer 

mellor as marabillas que 
posuímos e mellorar o que 
a Biblioteca pode ofertar. 
Trátase de termos un fondo 
atractivo e manexábel, 
para que a todas as persoas 
usuarias nos resulte sinxelo 
e apetecíbel perdérmonos 

nos andeis 
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curioseando obras bonitas e interesantes, por dentro e por fóra.
Asemade fomos pouco a pouco creando novos recunchos de lectura, renovando mobiliario, 
axeitando os espazos para que a Biblioteca sexa ese lugar atractivo e acolledor que convide a 
gozar do encontro cos libros e coas actividades que xeran coñecemento e, sobre todo, curiosidade 
por realizar novas aprendizaxes.
A reforma do espazo físico supuxo un investimento de enerxías moi grande e o expurgo do fondo, 
que aínda non está completamente rematado, implicou un traballo que abranguerá ata a fi n 
deste curso 18-19. Mais este esforzo non quixo ser óbice para deixar a un lado a dinamización da 
Biblioteca. Ao contrario, intensifi couse a actividade, sobre todo en relación ás usuarias. Tivemos 6 
sesións de formación dirixidas a 1ºESO e FPB (tanto 1º coma 2º), estreamos carnés (coa imaxe de 
Rosalía pioneira), botamos a andar os Equipos de Biblioteca formados por alumnado, impulsamos 
actividades como a celebración do 25 de novembro, o Poema do mes ou o Concurso Contos do 
Outono, etc. 
Especialmente importantes foron as compras comisariadas, realizadas polo alumnado de 1º ESO 
do Equipo de Biblioteca, e a Feira de Libros, onde tamén foron protagonistas. 

ESTREAMOS CARNÉS
Rosalía pioneira inspíranos para sintetizar o espírito da nosa Biblioteca: cultura, sensibilidade, atrevemento... 
Un magnífi co icono!!!
“ONDE ESTÁ O LIBRO?”
É o título dunha actividade de formación de usuarios e tamén do vídeo que podedes ver no noso instagram 
bibliotecaiesbouzabrey. Nel podemos aprender como está organizado o fondo.
O CLUB DE LECTURA
Renovación vital e persoal é a proposta do club de lectura para este curso. A lectura deste trimeste: La casa 
del reloj de pared, unha tradución ao castelán da novela de John Bellair na que está baseada a comercial 
película de Steven Spielberg.
AGASALLOS
Recibimos agasallos como as novelas da escritora Sonia Mirón, que estivo uns días traballando como profe 
no noso instituto. Si tú quieres, Hai un sol dentro de mí e Hai un sol dentro de mí e Hai un sol dentro de mí Mi corazón en una caja de zapatos son historias 
protagonizadas por adolescentes, cheas de valores que nos convidan a refl exionar sobre as relacións 
persoais, os confl itos, os cambios... Moitas grazas, Sonia! 
ROTULACIÓN
Para renovar a rotulación da sala, o alumnado de 1ºESO púxose mans á obra e elaborou uns xeitosos carteis 
que substituíron aos anteriores, moi deteriorados despois das obras do verán. Así que xa temos a cartelería  
para facilitar a localización das distintas materias.
EQUIPO DE BIBLIOTECA
Este curso seguramente a novidade máis importante foi a posta en marcha do Equipo de Biblioteca formado 
polo alumnado. O obxectivo: emponderar as usuarias e usuarios, darlles o protagonismo para que sexan elas 
quen constrúan a Biblioteca.


