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Pese  a  todas  as  dificultades  que  encontramos  -sobre  todo,  a  falta  de  horas  do

profesorado para desenvolver as tarefas máis importantes na biblioteca, un local demasiado
pequeno que non permite  diferenciar  espazos,  dependendo da función que queiramos que
cumpran, etc.- debemos traballar  para convertela nun  centro de recursos ben organizado para
que, cada vez máis, estea integrada no proceso de ensino-aprendizaxe, no proxecto educativo
do centro e tamén nun lugar propio de todos os docentes, onde poidan desenvolver as súas
estratexias para que o alumnado aprenda a ler e comprender, a pensar e a investigar. O labor
educativo na Biblioteca é responsabilidade  de todos os docentes, ten que ser un proxecto do
que se deben facer cargo todas as áreas do coñecemento, poñendo en movemento estratexias
de aprendizaxe interdisciplinar que lle dean ao alumno unha visión  do saber menos compar-
timentada.
Imos propoñer unha serie de actuacións para cumprir uns obxectivos básicos.

Obxectivos:

 Facer da biblioteca un bo centro de recursos, axudando a desenvolver a aprendizaxe
autónoma do noso alumnado.

 Dar prioridade á  formación de usuarios para que o alumnado poida responder con
autonomía a calquera necesidade de  información e documentación.

 Conseguir  a colaboración dun grupo de docentes e de alumnos e alumnas para
desenvolver e programar actividades de fomento da lectura no centro.

 Promover  e desenvolver o plan lector do centro.
 Conseguir a actualización de fondos na biblioteca e continuar facendo o necesario

expurgo xa comezado.
 Mellorar a  sinalización  na biblioteca.
 Transformar a biblioteca nun lugar máis acolledor e diferenciar espazos.

A. Horario:

-A biblioteca estará a disposición do profesorado durante o periodo lectivo para desenvolver
as actividades e proxectos de lectura na Biblioteca cando o crea oportuno.
Permanecerá aberta  todos os  recreos cun profesor  ou  profesora de garda.  Así  mesmo
estará aberta os mércores e xoves pola tarde das 16:30 h. as 18:10 h. 
- A persoa encargada da Biblioteca é María Teresa Miñambres Gómez, profesora definitiva
deste Centro.  Ten tres horas de redución que adicará ao traballo  da Biblioteca.  Estará
apoiada por un só profesor, Fermín Freijido Seoane, cunha hora de redución adicada á
Biblioteca.

B.  Organización e funcionamento:

1. Os fondos:

 Catalogación: 

Seguirá a catalogación informática dos novos  fondos e dos fondos antigos que non se
expurguen.

 Expurgo:
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Seguiremos  coas tarefas de expurgo, coa fin de retirar do espacio da sala aqueles
exemplares  que  non  respondan  aos  criterios  dunha  correcta  colección  para  unha
Biblioteca Escolar. Hai xa criterios establecidos para abordar o expurgo deste tipo de
bibliotecas, non obstante  os  criterios que se aplicarán terán que ser consultados cos
departamentos.   Durante este curso pediremos axuda a algún departamento para que
se poidan retirar fondos que non se usan da Sala de lectura e así poder facer sitio para
fondos novos.

 Novas adquisicións:

Coa fin de equilibrar a nosa colección e de que cubra as necesidades que se poidan
xerar no noso centro elaboraranse criterios  que teñan prioritariamente en conta ao usuario
ao que fundamentalmente vai destinada, ao alumnado;  deben atender tamén á calidade da
colección e polo tanto terase en conta a variedade, o equilibrio entre obras de ficción e de
información, a súa actualización e a mellor adaptación ao currículo. Adicarase unha partida
do presuposto para desenvolver o plan lector. Ampliaremos os fondos STEM pois antes de
que remate  2019 debemos de completar o remanente que hai para este tipo de fondos
bibliográficos. Abordarase tamén unha compra importante de DVDs didácticos e de cine,
sobre todo en galego.

 Sinalización das estanterías:

Tratarase de conseguir unha mellor sinalización dos andeis para facer máis fácil o acceso
dos usuarios e as usuarias aos fondos. 

2. Orzamento para o mantemento da biblioteca escolar:

 Temos xa  establecido por acordo do claustro e do Consello Escolar unha partida específica
do orzamento xeral do centro para gastos de funcionamento que está arredor do 5% anual.

3. Actividades a desenvolver respecto á  organización:

Desenvolveremos as seguintes actividades: 

  Elaboración  dunha  guía  para  que  os  usuarios  e  as  usuarias  poidan  coñecer  o
funcionamento e a organización da Biblioteca. 

 Retomar a actividade do blog da Biblioteca ao que se ten acceso a través da páxina web
do Centro. 

 Formación e consolidación dun equipo de profesores e mesmo de alumnado de apoio á
biblioteca.

Un curso máis seguimos considerando moi importante que a responsable da Biblioteca
teña un equipo de apoio formado por  profesores e profesoras e mesmo de alumnos e
alumnas que xa veñen colaborando na Biblioteca e na elaboración do Plan Lector do centro
e  que queren implicarse no traballo  que se desenvolva como centro de recursos para toda
a comunidade escolar. Nestes tempos que corren é practicamente imposible ter un grupo
de apoio formado por profesorado con horario de biblioteca polo que non nos queda máis
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remedio  que  apelar  ao  voluntarismo  de  quen  queira  colaborar  fóra  do  seu  horario  de
traballo. 

A  existencia  deste  equipo de apoio  non impide que haxa  profesores  que colaboren
puntualmente en proxectos na biblioteca, ben sexa en proxectos ofrecidos pola responsable
da biblioteca ou ben nos que propoña o profesorado interesado. 

3. Formación de usuarios. 

A formación de usuarios é unha das máis importantes tarefas da biblioteca escolar,
porque debe axudar  á preparación dos xoves para enfrontarse ao cada vez máis complexo
mundo da información. Coñecer a biblioteca do centro é un dereito do alumnado e cremos que,
cada día, se ten que converter máis nun deber. 

Sobre o hábito lector e a busca de información, comprobamos que o noso alumnado ten
moitas carencias: en primeiro lugar,  un escaso coñecemento da organización dos fondos,a
pesar  que  a  responsable  da  Biblioteca  ven  organizando  sesións  de  formación  cos  novos
alumnos de 1º de ESO ao principio de curso; en segundo lugar, hai un limitado uso da busca
no catálogo de fondos publicado en internet; terceiro, pouco uso da biblioteca por parte do
profesorado cos seus alumnos e alumnas; cuarto, dificultade para buscar información en libros
de consulta (dicionarios e enciclopedias) e, quinta e última carencia, problemas para utilizar as
ferramentas auxiliares dos libros como, por exemplo, os índices. 

Para tratar de mellorar nos aspectos mencionados, proponse o seguinte programa de
formación de usuarios que será desenvolvido  na Biblioteca do noso Centro.

Como se  ven   facendo  dende  hai  tempo  a  responsable  da  Biblioteca  organizará  a
principios de curso  sesións na biblioteca cos alumnos e alumnas de 1º da ESO para darlles a
coñecer a organización dos fondos e as normas de funcionamento, e onde poden atopar os
libros e outros materiais que lles poidan interesar máis. Serán  sesións dunha hora con cada
grupo.
  

Programa:

1ª  sesión:  Darase  a  benvida  á  biblioteca  aos  novos  alumnos  do  Centro.  A  continuación
explicaranse: 

-As normas da Biblioteca.
-A Organización dos fondos.

Esta primeira sesión desenvolverase na segunda quincena de setembro.
               
2ª sesión: Repaso do aprendido na sesión anterior con actividades sobre a organización dos
fondos.  Logo  explicarase  o  acceso  a  internet  na  biblioteca  e  como  facer  traballos  de
investigación.

 Como buscar no catálogo da biblioteca publicado en Internet: observarán a mecánica da
busca dun determinado documento no catálogo co Programa Meiga. Farán prácticas
posteriormente localizando determinados libros ou DVDs.

 Como utilizar a Biblioteca para facer un traballo de investigación:
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-Explicación dos diferentes tipos de documentos, como se utilizan os  libros de consulta,
dicionarios, enciclopedias, periódicos, etc.
É necesario ensinarlles o manexo dos diversos tipos de dicionarios e de enciclopedias e
para iso  faranse actividades deseñadas para dito fin. 
- Ensinarlles como poden buscar a información que lles interesa nos libros, por medio do
índice ou índices que conteñan. Explicación das ferramentas auxiliares que hai nos libros (e
que unha alta porcentaxe do noso alumnado non sabe manexar). É necesario que coñezan
esas ferramentas (índices e sumarios, introducións e conclusións, glosario, bibliografías e
notas  ao  pé  de  páxina)  tan  importantes  para  a  consulta  de  libros  especializados  en
diferentes materias. Farán actividades deseñadas para dito fin.

 Como usar Internet: Daráselle ao  alumnado unhas normas para  o    uso responsable
da rede.

          Esta sesión procurarase programar no mes de outubro.

4.  Proxecto  de  fomento  da  lectura   en  colaboración  con  diferentes  departamentos
Departamentos e desenvolvemento do Plan Lector:

4.1  Actividades sen temporalizar:

 Animación á lectura, en colaboración co EDLG  a través da participación en actividades 
como concursos de teatro e poesía lidos, exposicións...

 Estudar a posibilidade de facer  un club de lectores entre o alumnado e as posibles
actividades dos grupos de lectores. 

 Colaboración co grupo de teatro escolar do centro.
 Temos pendente facer  guías de lectura: É moi útil facer listados de libros para orientar

ao alumnado tendo en conta a idade, a experiencia lectora e os temas que tratan.
 Exposicións de libros na Biblioteca ou nos corredores: novidades, libros por temas, etc.
 Recomendación de libros a través do Blog da biblioteca e do taboleiro. Recensións feitas

polo propio alumnado.
 Presentación de libros e encontros con autores na medida das nosas posibilidades.

4.2  Actividades previstas por trimestre:

 1º Trimestre:

- Presentación da biblioteca aos alumnos de 1º de ESO dentro do plan de formación de
usuarios.

- Conmemoración do Día da Biblioteca Escolar o 24 de outubro.
- Conmemoración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero o 25 de novembro.
- Conmemoración do Día Internacional dos Dereitos Humanos.
- Celebración do Samaín o día 30 de outubro (dado que o día 31 é día non lectivo) con

lecturas dramatizadas de textos alusivos a dita celebración. Farase en colaboración co
Departamento EDLG.

- Exposición de libros na entrada do centro con novidades para animar ao alumnado a
encher a mochila de Nadal con libros para as vacacións.
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 2º Trimestre: 
 

- Convocatoria dun Certame de relatos breves: Fixarase un motivo ou tema para que os
participantes  creen “unha historia”. Fallarase en abril de 2020 e as bases terán que
estar  elaboradas  e  publicadas  a  finais  de  novembro.  Farase  para  a  ESO  e  para
Bacharelato, distinguindo os dous niveis.

- Conmemoración do Día Internacional da Muller: recomendacións de libros sobre a muller
e nos que a protagonista sexan mulleres. Realización de actividades que chamen a
atención  sobre  a  igualdade  de  xénero.  Exposición  de  libros,  comics,  etc.  sobre  a
igualdade de xénero.

- Celebración  dunha  semana  adicada  á  ciencia.  Faranse  actividades  variadas  en
colaboración  con  diferentes  departamentos:  EDLG,  Física  e  Química,  Matemáticas,
Bioloxía, Tecnoloxía... Este curso suxerimos 

-  En  relación  coa  actividade  anterior  procurarase  facer  un  deseño  dun  proxecto
interdisciplinar  de  investigación.  Estará  a  cargo  de  profesores  e  profesoras  de
diferentes áreas. Procurarase animar a un grupo de profesoras e profesores para que
deseñen un proxecto que permita desenvolver entre o alumnado o traballo colaborativo.
Propomos como tema "O cambio climático".

- Celebración do día mundial da poesía (21 de marzo) na semana do 16 de marzo de
2020.

 3º Trimestre:

- Celebracion do dia do libro: Exposicion de libros na entrada do centro, aportando as
últimas novidades adquiridas, de cara a preparar a mochila de verán.

- Semana adicada ao día das Letras Galegas en maio. Farase en    colaboración co De-
partamento de Galego e o EDLG.

- Promoción da lectura para o verán entre o  alumnado profesorado e persoal non docente
mediante o préstamo de libros para as vacacións de verán.

4.3 .  Plan Lector:

A responsable da Biblioteca procurará ao longo deste curso  promover  co profesorado
interesado a  elaboración  dun novo Plan Lector que se axuste á realidade do noso centro e
no que os obxectivos que se propoñan se axusten ás posibilidades dos recursos humanos e
de tempo que existen. Para iso é imprescindible a  implicación  do profesorado non só no
deseño do mesmo, senón tamén no seu desenvolvemento.

5. Criterios e Procedementos de Avaliacion

O seguimento  e avaliacion do proxecto  farase o  remate  do curso e  teranse en conta  os
seguintes criterios:

 Realizacion das actividades programadas en cada trimestre.
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 Axuste do proxecto á realidade do noso centro.

 Flexibilidade do proxecto para que poida ser modificado cando sexa necesario.

 Nivel de participacion da comunidade escolar no desenvolvemento do proxecto.

 Valoracion das actividades de dinamizacion tendo en conta: 

- Motivacion.
- Adecuacion á idade.
- Interese.
- Utilidade.
- Repercusion.

 Valoración dos fondos da biblioteca:

- Materias e niveis nas que se usou a biblioteca para desenvolver algunha das suas
clases e utilizacion que se fixo dos seus fondos.
 - Asistencia do alumnado nos recreos e actividades que realiza durante estes periodos.
- Estatisticas sobre os prestamos (o remate do curso).

 Eficacia na xestion de espazos e recursos.

 Grao de satisfaccion dos membros da comunidade educativa co proxecto.

Os medios que utilizaremos para avaliar serán:

 Observacion e recompilacion de conclusions sobre as actividades desenvolvidas. 

 Estatisticas sobre nivel de participacion nas diferentes actividades.

 Enquisas de opinion. Estamos considerando a posibilidade de facer enquisas de opinion.
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6. Indicadores e mellora.

 A. Indicadores a avaliar:

B. Mellora e planificación:

Nivel 
actual

Nivel 
desexado

Accións 
de 
mellora

Persoas 
implicadas

Prazo Observacións

INDICADORES  A AVALIAR. PREGUNTAS GUÍA SI NON

1
A biblioteca realiza accións en relación coas competencias
de lectura e escritura?

2
Enténdese que este é un labor da biblioteca, máis aló do
que cada docente realice na súa aula?

3
Estas accións organízanse nun programa articulado, con
propostas diferenciadas por obxectivos e niveis?

4
As accións están fundamentalmente orientadas á
promoción da lectura (contacontos, lectura en voz
alta…)?

5
Realízanse actividades de orientación á lectura con
recursos de distinto tipo (guías de lectura, servizos en
internet, blogs especializados, redes sociais…)?

6
Promóvese o intercambio entre lectores, onde aprendan
a compartir e a expresar as súas preferencias (clubs de
lectura, blogs, redes sociais…)?

7
Hai accións concretas relacionadas coa escritura (talleres,
concursos, encontros…)?

8
As actividades de lectura e escritura contemplan textos
de ficción e non ficción?

9
Están  integradas  distintas  linguaxes  e  soportes  (ciberliteratura,
novela gráfica…)?

10
Realízanse propostas adaptadas para distintos ciclos e niveis?

11
No caso de que o centro dispoña dun Plan de lectura e
escritura, a biblioteca ten algún tipo de participación?

12
Colaborou na fase de preparación do Plan de lectura e
escritura?

13
Coordináronse os obxectivos e as accións que comparte o
Plan de lectura e escritura co da biblioteca?

14
Colabora a biblioteca na execución do Plan de lectura e
escritura coa achega de recursos?

15

Colabora na execución e na avaliación do Plan de lectura
e escritura, mediante datos (enquisas de lectura,
estatísticas de visitas e préstamos, valoracións do
alumnado e do profesorado…)?

16
Para promover a lectura e a escritura, contémplase
tamén ás familias?

17
Ofrécenselles suxestións para proporcionar bos modelos
de lectura e reforzar hábitos no fogar?

18
Ofréceselles información e formación ás nais 
e aos pais?
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Implicación da 
biblioteca no 
desenvolvemento 
das competencias 
en lectura e 
escritura 

 Deficiente

 Limitado 

 Bo

 Excelente

Diversidade de 
textos e de 
soportes

Deficiente

 Limitado

 Bo

 Excelente

Alcance das 
accións nos 
diferentes niveis, 
ciclos e áreas 

 Deficiente

 Limitado

 Bo

 Excelente

Coordinación co 
Plan de lectura e 
escritura do centro

 Deficiente

 Limitado

 Bo

 Excelente

Apoio da 
biblioteca ás 
familias 

 Deficiente

 Limitado

 Bo

 Excelente
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