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PLAN ANUAL DE BIBLIOTECA. CURSO 2022-2023.

0. INTRODUCIÓN
No presente curso 2022/2023 o equipo de biblioteca afronta o reto de manter vivo o espírito lector; Este ano continuamos co espazo físico da biblioteca do

ano pasado,tendo que esperar unha próxima ampliación, sendo este un lugar de encontro. 

A biblioteca é o recurso de referencia para todas as actuacións que pretendan a mellora das competencias de lectura, escritura e habilidades para o uso e

produción de información, o lugar privilexiado que ofrece oportunidades de aprendizaxe, de colaboración e de convivencia, e que reforza todos e cada un

dos programas e proxectos do centro. Por todo isto, levaranse a cabo actividades que reforcen este espírito. 

1. OBXECTIVOS

A lectura é unha das principais fontes de coñecemento, que nos axuda a comprender o mundo, a comunicármonos e a pensar de xeito crítico e creativo. Non

é unha materia,  senón unha actividade transversal  necesaria  que no ámbito escolar non sempre hai  que entender como unha obriga.  Neste sentido

intentaremos potenciar o hábito lector no alumnado.

Queremos promover a lectura libre, creativa, espontánea, literaria, utilizando todos os recursos, medios e formatos, con especial fincapé no uso das novas

tecnoloxías como  fontes  de  coñecemento,  creatividade  e  investigación,  que  conte  cun  equipo  educativo  comprometido que  estimule  o  interese  e

desenvolva a sensibilidade literaria do alumnado transmitíndolles e facéndolle descubrir as súas propias emocións e impresións como persoas lectoras,

sendo sempre protagonistas da súa propia aprendizaxe.

Contemplaremos distintos tipos de lectura: a lectura comprensiva, a lectura como instrumento de aprendizaxe (para informarse e comunicarse), a lectura

expresiva, a lectura lúdica, a lectura creativa, a lectura reflexiva, as TIC… e atenderemos ás seguintes demandas: literatura infantil e xuvenil, literatura clásica

e moderna, poesía, teatro, banda deseñada, libros informativos, prensa, revistas, filmes e música,  tendo sempre presente a perspectiva de xénero e a

normalización e dinamización lingüística. O Plan Anual de Biblioteca está integrado no Proxecto Educativo do Centro, polo que se require a participación de

todo o profesorado,  a  colaboración da Administración e a implicación das familias e do alumnado. O noso compromiso é desenvolver  este plan, coa

perspectiva de melloralo, dinamizalo e profundar no mesmo. 
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1.1. OBXECTIVOS PARA O CURSO 2022-23

1. Consolidar o Equipo de Biblioteca que:

a) Continuará coa catalogación dos fondos da biblioteca e do centro segundo o sistema de catalogación internacional.
b) Continuar a facer a  labor de expurgar  dos libros obsoletos.

2. Organizar curso de alfabetización do profesorado do equipo da biblioteca para aprender o programa “Meiga”.

3. Dinamizar desde a biblioteca escolar o mundo da lectura con actividades de fomento da lectura, tal como se vén facendo no curso anterior, con, por
exemplo, exposicións que xiran arredor do mundo da lectura e da literatura; a poder ser, unha exposición por  trimestre.

4. Continuar coa mellora  do  despacho da biblioteca  “o curruncho” dende  onde  se  xestionarán os  préstamos,  as  catalogación  e  as  actividades
propostas. 

5. Seguir ampliando os fondos bibliográficos, audiovisuais e informáticos da biblioteca..

6. Facer participe a tódalas comunidade educativa  da biblioteca .

7. Implicar os diferentes departamentos no uso da biblioteca para a utilización desta como fonte de información, aprendizaxe e realización de traballos
do alumnado.

8. Realizar programas e actividades de fomento da lectura onde predomine o audiovisual.

9. Mellorar a comunicación con toda a comunidade educativa, creando un blog da biblioteca, facendo uso da páxina web do IES, de e-mail, das redes
sociais...
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10. Colaborar cos proxectos e programas do centro para visibilizar a transversalidade da lectura.

11. Contribuír á  normalización da lingua e da literatura galega e fomentar o plurilingüismo existente no noso centro, potenciando tamén a lectura
noutros idiomas.

12. Axudar a visualizar a perspectiva de xénero, desde a nosa responsabilidade para exercer unha acción contra a discriminación sexual. 

13. Atender a diversidade e dar resposta ás necesidades do alumnado menos favorecido a nivel social, económico e cultural.

14. - Fomentar o traballo en equipo, a educación inclusiva, a cooperación e os valores dunha educación para a cidadanía.

15. Desenrolar actividades en colaboración cós distintos departamentos didácticos.

16. Organizar o espazo da biblioteca (recolocación de libros nos andeis, organización das mesas e espazos lúdicos , mesa de préstamos).

17. Por en marcha os clubs de lectura para menores (1º 2º ESO) levado por Enrique Neira, club do cómic (3º,4º, 1º bac, 2º bac) “bocadillos ilustrados”,
levado por Susana Losada e o club de adultos coordinado por Ismael Ramos.

2. ORGANIZACIÓN DA BIBLIOTECA. FUNCIONAMENTO PREVISTO.

EQUIPO DE BIBLIOTECA:

A organización e funcionamento da biblioteca establécese a principio de curso e inclúese na PXA. Mantense o equipo de biblioteca formado polo profesorado

Rosalía Belén Fernández López ( cando se incorpore do seu curso internacional), Claudio Rodiño Camarés e a persoa coordinadora da mesma, Natalia López

Salgado, coa finalidade de levar a cabo as actividades programadas; este equipo encargarase tamén do servizo de préstamo xunto coa colaboración de Pilar

Jato, Susana Losada e Ismael Ramos nas gardas de recreo na biblioteca; ademais da colaboración de Ismael, Susana e Enrique Neira como coordinadores dos
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clubs de lectura.

SERVIZO DE PRÉSTAMO

 Toda a comunidade educativa terá acceso online para solicitar o material que precise a través dun enlace que atopará na páxina Web do centro ou a través

dun código QR que se lle facilitará no seu propio carné da biblioteca. Feita a  solicitude, o propio equipo de biblioteca entregará o libro ou material ao usuario

dun modo persoal, ademais do sistema habitual de préstamo na biblioteca.

Do mesmo xeito, habilitarase un correo electrónico para calquera suxestión da comunidade educativa.

Dirixido pola profesora responsable, o equipo de biblioteca marcará unhas reunións periódicas para elaborar o plan de traballo a seguir. Nestas reunións

estableceranse as liñas prioritarias de actuación e a programación de actividades, así como o reparto de tarefas; decidiranse as novidades a mercar de lectura

e de fondos audiovisuais (documentais, filmes, CD), atendendo as peticións dos diferentes departamentos. Realizaranse tamén actividades de formación e de

autoformación, e programaranse actividades de dinamización e proxectos en que a biblioteca se implicará.

Informarase periodicamente ao profesorado do claustro e ao consello  escolar  do funcionamento,  organización e plan de traballo  da  biblioteca,  e  das

novidades a mercar,  a través das reunións de Claustro, Consello Escolar, e a toda a comunidade educativa a través e-mails da biblioteca, das redes sociais e

da páxina web do centro. 

HORARIO ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A BIBLIOTECA. 

A coordinadora da biblioteca e os membros do equipo teñen dúas horas de dispoñibilidade á  semana: Mércores: 10:45h-11:30h e Venres: 10:45h-11:30h

As tarefas a realizar nas horas dispoñibles son:

a. A organización e xestión da biblioteca:

- Revisión da disposición dos libros nos andeis  e reorganización dos mesmos.

- Eliminación de fondos inservíbeis, obsoletos, en mal estado.
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- Catalogación, clasificación e fichado de fondos.

- Entrega e recollida de libros, mediante o programa Meiga.

b. A dinamización e promoción dos recursos da biblioteca:

- Deseño de actividades de dinamización e proxectos:

□ Exposicións e mostra de libros e imaxes.

□ Celebración de datas conmemorativas de interese.

□ Ideas para o fomento da lectura.

c. A autoformación e formación do equipo de biblioteca. Programa Meiga.

d. A coordinación cos diferentes departamentos do centro, EDLG, Vicedirección...

3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

3.1. Organización e 
xestión da 
biblioteca

 Clasificación, catalogación e fichado dos novos fondos adquiridos. 
 Carnés de lector para todo o alumnado, profesorado e outros membros da comunidade educativa.
 Acondicionamento do despacho da biblioteca para unha mellor xestión da mesma. 
 Mellora das diferentes zonas de lectura na propia biblioteca.

- Aumento do número de andeis expositores. 
- Revisión  do  rotulado dos diferentes  andeis  con códigos  de  cores  que  permitan  unha  identificación rápida  dos

fondos.
 Programa de alumnado voluntario de biblioteca.
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3.2. Dinamización e 
promoción dos 
recursos da 
biblioteca

 Préstamo do material audiovisual.
 Promoción  de  todo  o  relacionado  coa  biblioteca  (actividades,  compra  de  novidades,  reformas,  exposicións)  na

televisión da entrada. 
 Difusión dos recursos dispoñibles na biblioteca, a través do blog da biblioteca, da páxina web do IES, de e-mail e  das

redes sociais.
 Proxección na televisión da entrada de todos os materiais que se vaian elaborando: vídeos, presentacións, imaxes,...

 Informar ás xefaturas de departamento e procurar a súa colaboración, planificando e incluíndo no currículo actividades
de dinamización e de alfabetización múltiple utilizando os recursos audiovisuais e impresos da biblioteca, indicando a
súa contribución ao desenvolvemento das competencias básicas.

3.3. Formación de 
usuarios e 
adquisición da 
competencia 
informacional

 Asistencia do profesorado responsable da Biblioteca escolar e do Club de Lectura a:
- Encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares
- Xornadas de Bibliotecas escolares
- Xornadas dos Clubs de Lectura
- Cursos de formación relacionados coa xestión da biblioteca.

 Reunións periódicas do equipo de Biblioteca para formación inicial e posta ao día das novidades ao longo do curso. 

3.4. fomento da 
lectura

 Realización de exposicións no centro que apoien os traballos levados a cabo polos departamentos. 
 Concursos literarios:

- Concurso de Poesía.
- Concurso de Fotografía.

 Obradoiros de creación literaria e audiovisual (vídeo poemas):
- Creación de videopoemas, selección de textos na biblioteca e montaxe na biblioteca ou audiovisuais.

 Inmersións nas redes sociais: Instagram, twitter...
 Conmemoración de datas importantes:
 1º trimestre:

- 24 de outubro, Día das bibliotecas
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- 25 de novembro, Día da Non Violencia para as Mulleres.
- Novembro, celebración do mes da ciencia en galego.

 2º trimestre:
-  30 de xaneiro, Día Mundial da Paz e Día da ilustración.
- 11 de febreiro, Día da nena e a muller na ciencia.
- 21 de Febreiro, Entroido.
- 24 de febreiro, Día de Rosalía.
- 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. 
- 21 de marzo, Día mundial da poesía.

 3º trimestre:
- 1 de abril, Día das Artes Galegas.
- 23 de abril, Día Mundial do Libro.
- 17 de maio, Día das Letras Galegas.

4. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

4.1. Criterios de avaliación: 4.2. Procedementos de avaliación: 4.3. Os instrumentos de avaliación
 Número de préstamos realizados.
 Preferencias  en  canto  aos  materiais

levados  en  préstamos.  Adecuación  das
mesmas ás liñas de traballo e ás novas

 Recollida das suxestións do claustro, do
alumnado e das familias.

 Rexistro do número de préstamos global
e por titorías.

 Cuestionario  para  avaliar  a  biblioteca
escolar por parte do claustro.

 Cuestionario  para  avaliar  o
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adquisicións.
 Adecuación  das  actividades

programadas para o fomento de lectura
e formación de usuarios e de educación
para o acceso á información.

 Rexistro  das  preferencias  dos
usuarios/as.

 Rexistros  da  finalidade  das  visitas
realizadas  polo  profesorado  co  seu
alumnado.

 Ficha  de  avaliación  das  actividades
programadas para as familias, o claustro
e o e alumnado.

funcionamento  da  B.E.  por  parte  do
alumnado.

 Cuestionario  para  avaliar  o
funcionamento  da  B.E.  por  parte  das
familias.
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