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PROGRAMACIÓN DA BIBLIOTECA DO IES ESCOLAS PROVAL

CURSO 2020/21

MARCO LEGAL

A Lei  orgánica 2/2006,  do 3  de maio,  de educación  (LOE),  modifcada pola Lei  orgánica 8/2013,  do 9 de
decembro,  para a mellora da calidade educatia (LOMCE),  no seu artgo 113, fai  unha mención específca ás
bibliotecas  escolares  sinalando  que  os  centros  de  ensinanza  disporán  dunha  biblioteca  escolar,  que  estes
instrumentos educatios contribuirán a fomentar a lectura e a que o alumnado acceda á información e outros
recursos  para  a  aprendizaxe  das  demais  áreas  e  materias,  e  poida  formarse  no  uso  crítco  destes,  debendo
contribuír estas bibliotecas escolares a facer efectios os principios pedagóxicos referidos á lectura, e dispoñendo
que  a  organización  das  bibliotecas  escolares  deberá  permitr  o  seu  funcionamento  como  espazo  aberto  á
comunidade educatia dos respectios centros, así como que a súa dotación se fará de forma progresiia. 

Así mesmo, o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, consideran a obrigatoriedade de que todos os
centros de ensino non uniiersitario elaboren os seus proxectos lectores de centro, co fn de artcular as actuacións
de todo o profesorado destnadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no tratamento e
na produción da información, en apoio da adquisición das competencias claie. Entre os requisitos destes proxectos
lectores consideran a existencia dunha biblioteca escolar conienientemente atendida. 

En efecto, para o desenioliemento dos proxectos lectores de centro, as bibliotecas escolares son instrumentos
imprescindibles que as comunidades escolares deben organizar e dinamizar como un centro de recursos para a
lectura,  a  información  e  a  aprendizaxe,  de  carácter  dinámico  e  en  constante  actualización.  Así  entendida,  a
biblioteca escolar pode ser un elemento estratéxico para a innoiación pedagóxica, que axude a reiitalizar as
práctcas educatias e a iida cultural dos centros, proporcionando ao profesorado e ao alumnado oportunidades
para o emprego de múltples recursos que permitan unha progresiia autonomía na aprendizaxe. 

A biblioteca escolar serie, ademais, de canle para a integración nos centros educatios das tecnoloxías da
comunicación que a sociedade iai desenioliendo e ofrece a posibilidade de acceso igualitario aos bens culturais,
independentemente do estrato económico e cultural de procedencia, actuando así como axente de compensación
social. Así mesmo, deién nun axente mediador fundamental para a formación do alumnado nunha sociedade da
información  que  demanda  unha  cidadanía  dotada  de  destrezas  para  a  consulta  efcaz  das  distntas  fontes
informatias, a selección crítca da información e a construción autónoma do coñecemento. 

Resulta, tamén, un espazo priiilexiado para o achegamento á lectura de textos literarios e informatios, sexa
en formato impreso ou dixital, de forma presencial ou telemátca, e para a adquisición paulatna do hábito lector.
Por outra parte,  a biblioteca escolar contribúe a deseniolier os programas de integración das tecnoloxías da
información  e  da  comunicación  nas  actiidades  de  aprendizaxe,  e  consttúe  un  instrumento  esencial  para  o
desenioliemento da materia de libre confguración para 1º e 2º de educación secundaria obrigatoria denominada
Iniestgación e Tratamento da Información, incluída na Orde do 15 de xullo de 2015, pola que se establece a
relación de materias de libre confguración autonómica de elección para os centros docentes. 

As  metodoloxías  actias  e  colaboratias  que  os  noios  currículos  LOMCE  propoñen  para  garantr  o
desenioliemento  de  competencias  claie  esixen  transformacións  na  organización  dos  centros  e  demandan
enfoques diferentes para as práctcas educatias. Así, o Decreto 86/2015 antes citado, no seu artgo 11, punto 9
explícita que «para unha adquisición efcaz das competencias e a súa integración efectia no currículo, se deberán
deseñar actiidades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado aianzar cara aos resultados de
aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto aproieitaranse as posibilidades que ofrecen
as metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actiidades da biblioteca escolar». Nestes
últmos  anos,  as  bibliotecas  escolares  ieñen  desempeñando  un  papel  de  liderado  á  hora  de  introducir
metodoloxías de proxectos e propostas de carácter interdisciplinario que cómpre afanzar e aproieitar.

A incorporación de noios recursos tecnolóxicos ás práctcas educatias cotás e os cambios que se están a
producir na forma de acceder á información, de comunicarse e de realizar as aprendizaxes, esixen competencias
aianzadas en múltples rexistros. Os resultados das aialiacións indiiidualizadas de primaria ou doutros estudos
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sobre as competencias do alumnado eiidencian a necesidade de mudar metodoloxías e procurar maiores índices
de excelencia, ao tempo que se diminúen os índices de fracaso escolar. Un uso contnuado de fontes informatias
diiersifcadas,  a  extensión  de  práctcas  innoiadoras  no  tratamento  dos  contdos  curriculares,  así  como  a
educación para a lectura crítca e o uso efcaz e responsable da información, poden contribuír a mellores logros. As
bibliotecas, neste sentdo, teñen o reto de faiorecer a alfabetzación múltple á que fai referencia o documento do
Consello da Unión Europea do 26 de noiembro de 2012, que a salienta como competencia esencial para a iida e
para todas as aprendizaxes, e a defne como a «comprensión, utlización e aialiación crítca de diferentes formas
de información, incluídos os textos e imaxes, escritos, impresos ou en iersión electrónica». 

Todas as bibliotecas,  tamén as escolares,  poden contribuír a unha aprendizaxe de alta calidade, así como
faiorecer a colaboración entre os diferentes sectores educatios, en especial para o alumnado máis desfaiorecido,
tal e como recolle o Informe de 2015 do Consello e da Comisión Europea sobre a aplicación do marco estratéxico
para a cooperación europea no ámbito da educación e da formación (ET 2020), onde se afrma que a educación e a
formación deben aproieitar as iantaxes da eiolución no ámbito das TIC e adoptar pedagoxías innoiadoras e
actias, tomando como base métodos partcipatios e baseados en proxectos. 

Unha  biblioteca  escolar,  actia  e  renoiada,  segundo  o  noio  modelo  que  se  está  a  difundir,  ofrece
oportunidades excelentes para que alumnado e profesorado poidan aianzar nos seus obxectios e ampliar a
calidade dos procesos de aprendizaxe ou de ensino nos que están inmersos. Proporciona un apoio imprescindible
no desenioliemento doutros programas do centro que poidan contribuír ao incremento do éxito escolar. 

 ANOTACIÓNS EN RELACIÓN COAS INSTRUCCIÓNS DO 1 DE SETEMBRO DE 2020: CLÁUSULA ESPECÍFICA
COVID-19  - CURSO  2020/2021 
_______________________________________________________________________________________________
A biblioteca escolar debe seguir sendo, na medida do posible, o espazo de referencia para a lectura, a información
e as aprendizaxes,  en liña coas intrucións recollidas neste documento,  benefciando así  a toda a comunidade
educatia  e  ofrecendo  oportunidades  diiersas  de  acceso  a  información  releiante.  O  seu  funcionamento
supeditarase,  en  todo  caso,  ás  pautas  ditadas  pola  Consellería  de  Educación,  Uniiersidade  e  Formación
Profesional para o conxunto do centro educatio. Teranse en conta, mentres dure a situación excepcional por
razóns sanitarias, as seguintes medidas:

1.  Desde  o equipo da biblioteca  planifcaranse  os  distntos  escenarios  que se  poidan dar  ao longo do  curso,
incluíndo a posibilidade de cese das actiidades presenciais, adaptando cuestóns como o persoal de atención a
biblioteca, o horario de atención directa ao alumnado, o aforo máximo da biblioteca, as condicións de préstamo
de materiais, as actiidades a realizar dentro da biblioteca, as medidas hixiénicas imprescindibles e outros.

2. Nun escenario de actiidade académica non presencial, o equipo da biblioteca poderá establecer un horario de
atención para profesorado e alumnado, co fn de apoiar e orientar actiidades de procura de información e de
selección de recursos documentais para o tratamento dos contdos curriculares.

3.  Actualizarase o espazo Web da biblioteca,  integrado preferentemente na páxina Web do centro,  como un
instrumento esencial  para a comunicación co alumnado e as familias,  a difusión de recursos seleccionados,  a
comunicación de propostas e retos, a publicación de producións elaboradas polo alumnado e outros.

4.  O equipo da biblioteca deberá reforzar a función desta no referente á selección de recursos relacionados coas
distntas áreas de aprendizaxe, ofrecendo unha mínima colección dixital de recursos electrónicos accesibles no seu
espazo web, conienientemente clasifcados.

5. Ante as medidas especiais de preiención e actiidade non presencial, parcial ou total, deberá adaptarse o Plan
Anual de Lectura (PAL) para o desenioliemento do Proxecto Lector de Centro: Hora de ler,  clubs de lectura,
lecturas compartdas e outras.

6.  Promoieranse  situacións  pedagóxicas  que  faiorezan unha metodoloxía  de  aprendizaxe actia a traiés  de
proxectos ou retos para a elaboración dos traballos de iniestgación.
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7.  A biblioteca deberá enfocar a súa situación a reforzar a adquisición das competencias en materia de lectura
crítca,  de medios de comunicación e de habilidades no acceso e producción de información,  as denominadas
competencias ALFIN/AML. Recoméndase ter en conta o desenioliemento curricular contemplado na Orde de 15
de xullo de 2015, publicado no DOG do 21/07/2015, referido á materia de libre confguración “Iniestgación e
tratamento da información”, para 1º e 2º da ESO, co fn de planifcar actiidades sistematzadas para a formación
do alumnado nun uso crítco  da  información  e  dos  medios  de  comunicación,  con  recursos  sufcientes  para a
identfcación  das  notcias  falsas  e  a  manipulación  da  información,  estratexias  para  a  busca  e  selección  de
información en “sitos” fables.

8.  Crearanse situacións  nas que lectoras e lectores se  atopen con contdos culturais  en diferentes soportes e
formatos, que amplíen a súa mirada sobre o mundo e a súa experiencia.

9.  En  relación  co  número  de  usuarios  simultáneos  na  mesma  franxa  horaria,  o  Protocolo  de  adaptación  ao
contexto  da  COVID  19  nos  centros  de  ensino  non  uniiersitario  de  Galicia  para  o  curso  2020-2021  segundo
resolución  conxunta  da  Consellería  de  Educación  Uniiersidade  e  Formación  Profesiona  e  da  Consellería  de
Sanidade do 22 de xullo de 2020, contempla un máximo do 50%, podendo adaptarse en función da superfcie
dispoñible  e  do  número  total  de  alumnado  do  centro,  sempre  que  se  cumpran  as  condicións  de  seguridade
axeitadas e a distancia entre o alumnado.

10. O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser utlizados de
xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optmicen os postos dispoñibles.

11. En relación coa desinfección do espazo e dos materiais recoméndase:

a. A retrada de materiais que sexan difciles de limpar como carteis iinculados a actiidades e proxectos 
fnalizados ou exposicións (en andeis ou mesas) de libros ou outros obxectos.

b. A desinfección do espazo utlizado, ao rematar a sesión, por parte do usuario.

c.   A  presenza  de  dispensadores  de solución  hidroalcolhólica  ou xabón antséptco  a  disposición  dos  
usuarios da biblioteca.

d.   O equipo de traballo da mesa de xestón (ordenador,  monitor,  teclado,  rato,  superfcie da mesa,  
teléfonos  ou material  de ofcina)  deberá ser usado preferentemente polos integrantes do equipo de  
biblioteca, e desinfectarase adecuadamente antes e despois de ser empregado.

12. No referente o seriizo de préstamo de libros ou outro material, realizarase de xeito habitual, aínda que os
materiais deioltos deberán permanecer separados en caixas identfcadas e illadas, a efectos de preiención,
un prazo de 4 horas como mínimo (agás que as autoridades sanitarias, educatias e do ámbito bibliotecario
estpulen outros prazos maiores, o o que se notfcará).

13. Eiitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando impliquen un uso compartdo mentres dure a
situación excepcional.

14. Hai unhas rutnas nas que cómpre instruír e que pasarán a formar parte da “formación de persoas usuarias” da
biblioteca: hixienización dos postos ocupados ao remate da sesión, mantemento da distancia de seguridade, uso
de  protección  facial  estpulada  polas  autoridades  competentes  e  hixienización  de  mans  ao  entrar  e  saír  da
biblioteca.

15. Cada centro deberá estudar as fórmulas máis axeitadas para procurar a complicidade e a partcipación das
familias da súa comunidade educatia nas propostas e actiidades da biblioteca escolar.
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OBXECTIVOS XERAIS

 Funcionar como espazo aberto á comunidade educatia.

 Facilitar  o  acceso  á  información  e  a  todo  tpo  de  recursos  para  a  comunicación,  a  creatiidade,  as
aprendizaxes de áreas e materias,  a adquisición das competencias claie,  as  metodoloxías actias e o
traballo cooperatio.

 Contribuír á superación das desigualdades sociais no eido educatio: económicas, capacidade, xénero…

 Apoiar as interiencións para o desenioliemento do Proxecto Lector de Centro.

 Impulsar o uso das TICs, e fomentar o uso responsable e educatio dos ordenadores.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Espazo e mobiliario

Debido as necesidades de espazo do Centro xeradas pola crise sanitaria da COVID 19,  a dirección retra parte
do mobiliario e se reordena a biblioteca coa fnalidade de crear unha aula con mesas de pá. Dáse por suposto que
unha iez rematada esta situación extraordinaria, a biblioteca recuperará o seu espazo anterior.

A antedita crise sanitaria condiciona e adía os  seguintes obxectios específcos:

Polo  tanto   o  proceso  de  decoración  proposto  no  curso  2020-2021  para  contribuír  a  crear  un  ambiente
agradable e acolledor e diferenciador do resto do Centro, resulta adiado e condicionado a mellora da situación

- Contnuar co proceso de decoración que contribúa a crear un ambiente agradable e acolledor, conseguindo á
iez unha atmosfera especial e diferente ao resto do Centro.

       - Modifcar e instalar carteis sinalizadores nas distntas sección da biblioteca.

       - Renoiar e adquirir de mobiliario: cadeiras, armarios-iitrina…

       - Crear unha zona de lectura informal, dotándoa dun mobiliario cómodo e atractio: sofás, pufs…

     -Dotar dun proxector e pantalla para a proxección de iídeos, montaxes fotográfcas, material de apoio dunha
conferencia, charla, clase…

Comunidade educatia

 Actualizar a base de datos sobre usuarios (altas, baixas, cambios nos datos…).

 Fomentar a partcipación do profesorado na organización da biblioteca como centro de documentación e
recursos.

 Fomentar o coñecemento e uso por parte do alumnado e das súas familias: formación de usuarios, guía da
biblioteca (horario, normas e seriizos), iisitas guiadas co alumnado de 1ESO…

 Faiorecer que a biblioteca sexa centro neurálxico de referencia para deseniolier actiidades de aula,
actiidades arístcas e literarias, intercambio de información e partcipación actia de usuarios. 

 Partcipar nas diferentes actiidades e conmemoracións programadas no Centro.

 Impulsar a relación e colaboración con outras bibliotecas, insttucións e organizacións relacionadas coa
cultura  e  o  coñecemento,  especialmente  cos  centros  educatios  e  as  bibliotecas  do  Val  Miñor,  coa
asociación Espazo Lectura e co Insttuto de Estudos Miñoranos.
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Fondos

 Adquirir e catalogar (programas BIBLIO e MEIGA) noios recursos.

 Controlar a iixencia e estado de conseriación dos fondos: expurgar os documentos obsoletos (e proceder á
súa descatalogación ) e renoiar os que estean en mal estado.

 Seguir catalogando recursos existentes no centro pero ubicados noutras áreas (aulas, departamentos…),
para así centralizar a súa xestón.

 Difundir os fondos existentes a traiés de exposicións temátcas, noiidades, etc.

Proxecto lector

 Deseñar e apoiar actiidades para o fomento da lectura.

 Coordinar as actuacións para o desenioliemento do Proxecto lector de Centro.

 Colaborar co club de lectura do Centro.

 Colaborar coa asociación Espazo Lectura. 

COMPETENCIAS

A biblioteca está estreitamente ligada ás actuacións destnadas ao fomento da lectura, da escritura e das
habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da adquisición das competencias
claie:

Comunicación lingüístca ao se propiciar un ambiente de lectura, refexión e expresión como, por exemplo, o
traballo do club de lectura, no que o alumnado pon en común as súas refexións e interactúa con outros membros;
ou no uso de dicionarios, gramátcas etc para mellorar a expresión, ampliar o iocabulario…

Competencia dixital cando a comunidade educatia ten que buscar, obter, procesar e comunicar información
usando as TICs e emprega os postos informátcos da biblioteca con acceso a Internet ou consulta na web do noso
Centro o enlace ‘Biblioteca’ á Rede de Bibliotecas de Galicia.

Aprender a aprender ao buscar información nos documentos impresos e na rede, na formación de usuarios…

Competencias sociais e cíiicas ao interactuar con outras persoas e grupos, conforme a normas baseadas no
respecto mutuo e en coniiccións democrátcas: solicitar información ao equipo de biblioteca, colaboración cos
membros do club de lectura, interacción con outros usuarios da biblioteca…

Sentdo  de  iniciatia  e  espírito  emprendedor cando  lle  propón  ao  equipo  de  biblioteca,  por  exemplo,  a
necesidade de noios materiais, noias temátcas…

Conciencia e expresións culturais trabállase mediante as lecturas das recomendacións lectoras, nas reunións
dos grupos do club de lectura,  nas exposicións  de libros,  no encontro con autores… Trátase  de sensibilizar  o
alumnado na ialoración da literatura e dos libros en xeral como fonte de pracer e enriquecemento cultural, así
como da súa ialoración como creación dun pobo.

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

Nos últmos anos o  IES Escolas Proial non contou nin cun equipo nin cun responsable da biblioteca fxo. Iso
difcultou enormemente o desenioliemento dun plan de mellora a longo prazo,  polo que os problemas e as
necesidades  se  foron  enfrontando aos  poucos  na  medida  das  posibilidades  que  xurdían  ano a  ano,  logo da
elaboración dos horarios de setembro.

Con todo, dende o ano escolar 2016/17 a responsable da biblioteca, Mª Jesús Bugarín (Dpto. de Lingua Galega), a
pesar da redución de persoal no centro, realizou un traballo moi considerable, grazas a súa dedicación persoal e
desinteresada. No ano 2018/19, foi a profesora Paula Carreras Silia (Dpto. de Música) quen contnuou o excelente
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labor, que iniciou a profesora Bugarín nos anos anteriores, a pesar da mesma redución de persoal anteriormente
mencionada.  No  ano  2019/20,  a  profesora  Eia  Sánchez  Llana  seguiu  con  entusiasmo  e  adicación  persoal  o
desempeño desta inxente labor .

Este ano 2020/21 a responsable da biblioteca, Susana Montoto Mato, do departamento de francés, conta con 3
horas de coordinación e 2 horas a  maiores que dependen das necesidades do Centro en canto a gardas de clase.
Non foi nomeado un equipo por parte da Dirección. A responsable só conta coa profesora Eia Sánchez Llana
(departamento de francés) que dispón de 1 hora de adicación a biblioteca e nos recreos co profesorado de garda
de 4º de ESO para entregar en mán os libros emprestados aos alumnos (solicitados a traiés de correo electrónico).

Igual que en cursos anteriores o espazo da biblioteca utlizarase como aula nalgunhas materias como bioloxía,
historia da arte ; isto proioca un confito de intereses ao interferir ditas actiidades nas propias da biblioteca. 

A profesora Eia Sánchez Llana e  outros docentes con experiencia en xestóns bibliotecarias, manifestaron o seu
interese en colaborar durante os seus períodos de garda na biblioteca ou noutros momentos nos que non teñen
clase co alumnado,  e  na medida das súas posibilidades e segundo a súa dispoñibilidade día a día.

A Dirección do Centro establece o horario para este curso:

Horario matnal:

No horario matnal o acceso a biblioteca está condicionado á meteoroloxía,  xa que é o espazo reseriado
para os cursos de 4º ESO A (23 alumnos) e 4º ESO B (23 alumnos)  en caso de que ésta sexa adiersa
(chuiia, iento) e o aforo da biblioteca se completaría xunto co profesorado de garda. Polo que só se
realizarían labores de préstamos de libros (solicitados preiiamente por correo electrónico). O alumnado
que quixera usar os ordenadores ou estudar nun posto non podería ter acceso a biblioteca ao noso pesar.

  

no N

ñ

Horario nocturno: horario a establecer.
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LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
RECREO
10:25-
10:40

Profesor/a de
garda

Profesor/a de
garda

Profesor/a de
garda

Responsable
biblioteca

Responsable
biblioteca

RECREO
12:20-
12:50

Profesor/a de
garda

Profesor/a de
garda

Profesor/a de
garda

Profesor/a de
garda

Profesor/a de
garda



A biblioteca do IES de Escolas Proial seguirá as normas establecidas polas autoridades sanitarias e educatias 
durante o período excepcional xerado pola pandemia da COVID-19. Estas normas poderán ser modifcadas e 
adaptadas segundo as circunstancias que xurdan ao longo do curso académico 2020-21.

AFORO
1.  Durante os recreos a biblioteca terá un aforo máximo de 46 alumnos/as (23 alumnado 4 ESO A +  alumnado

4 ESO B) sen contar o profesorado de garda.

2. Noutros períodos lectios, o aforo será o dunha aula ordinaria nesta época exceptonal xerada pola COVID-
19.

SALA DE LECTURA

3. O alumnado poderá acudir á biblioteca nos recreos coa fnalidade de ler, traballar, buscar información nos 
ordenadores sempre e cando non estea ocupada polo alumnado de 4º de ESO, que en caso de malas condicións 
meteorolóxicas a ten asignada como espazo de recreo.

4. O alumnado deberá hixienizar as mans antes e despois da estancia na biblioteca.

6. Cada alumno ou alumna deberá hixienizar o seu posto de traballo (mesa, ordenador, rato, ...) no momento 
de abandonar a sala.

5.  Identfcaranse os lugares onde non se poden sentar cun adhesiio iermello.

7. O seriizo de  empréstto de libros será presencial para o alumnado e o profesorado citado pola 
coordinadora nese día e hora durante os recreos.

Pasos a seguir:

1) Realizarase unha busca na WEB do IES picando na palabra Biblioteca  que aparece na parte superior para 
comprobar que o libro requerido está no fondo de libros da biblioteca e de non atopalo poderase escribir 
igualmente o correo da biblioteca especifcando o Autor e o ítulo do libro.

2) O alumnado e o profesorado escribirá un correo a bibliotecaproial@gmail.com solicitando o préstamo.

3) A coordinadora da biblioteca encargarase de localizar os libros requiridos e de citar o alumnado ou o 
profesorado nos recreos  para facerlle entrega dos libros solicitados en persoa ou a traiés do profesorado 
asignado ao equipo de biblioteca.

8. Os libros deioltos gardarán unha corentena de 24 horas antes de colocalos de noio no seu sito ou 
emprestalos.
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ACTUACIÓNS POR TRIMESTRE

1º Trimestre

a) Xestón técnica e organización

- Distribución de tarefas entre a responsable e a profesora con 1 garda de biblioteca.
- Toma de decisións sobre a eliminación do armario que garda os exemplares da Antga biblioteca das

Escolas Proial, e a noia localización dos libros, e calendario de aplicación.
- Solicitude de mobiliario.
- Modifcación e instalación de carteis sinalizadores das distntas seccións da biblioteca.
- Rexistro e catalogación dos fondos que se iaian incorporando.
- Preiisión  das  datas  a  celebrar,  as  conmemoracións,  para  propoñer  posibles  proxectos

interdisciplinares.
- Coordinación cos outros Dptos. didáctcos.
- Actualización da base de datos de usuarios.
- Análise  dos  fondos  para  descatalogar,  readquirir  os  que  estean  deteriorados  e  suxerir  noias

adquisicións.
- Reiisión das subscricións periódicas.
- Actualización dos taboleiros  BIBLIOnotcias (noiidades literarias, concursos, premios, efemérides…) e

BIBLIOnoiidades (noias adquisicións para a biblioteca).
- Exposición horarios de atención aos usuarios en distntos puntos do insttuto.
- Control de morosos ao fnal do trimestre.

b) Dinamización

 Formación de usuarios

- En colaboración cos ttores de 1º ESO, formar ao noio alumnado para que sexan autosufcientes á
hora de localizar un libro ou calquera outro material na biblioteca do Centro.

- Toda a comunidade educatia que se mostre interesada pode acudir ao equipo de biblioteca para
coñecer  os  materiais  dos  que  dispón o Centro,  como atopalos  ou como facer  unha busca nas
bibliotecas da contorna a traiés da rede.

- Partcipación do profesorado do equipo en actiidades de formación, presenciais ou na rede, sobre
a Biblioteca e o programa MEIGA.

 Educación para o acceso á información (educación documental)

- Colaboración cos Departamentos na creación de materiais de apoio para o desenioliemento de
traballos na aula, exposicións sobre diiersos temas…

- Axuda, durante os recreos, ou nalgunha hora de ttoría, ao alumnado que necesite orientación
sobre buscadores, páxinas web, blogs, dicionarios e enciclopedias dixitais etc.

 Proxecto lector Centro. Fomento da lectura 

- Consultas  á  comunidade  educatia  sobre  o  seu  coñecemento  da  biblioteca  do  Centro,  as
dispoñibilidades de estudo, o acceso á información, gustos literarios…

- Coñecemento  das  actiidades  planeadas polos Departamentos  para o fomento da lectura e  a
educación documental durante este curso escolar.
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- Elaboración do Plan anual de Lectura (PAL) do Centro.

- Colaboración co club de lectura.

- Renoiación do material de lectura no iesíbulo do Centro e na sala do profesorado.

- Celebración do Día das bibliotecas escolares (22 de outubro de 2020)

- Conmemoracións establecidas no art.8 da ORDE de 20 de xuño de 2019 (DOGA 28 de xuño de
2019):

– 20 de noiembro de 2020: Día Uniiersal da Infancia.
– 25 de noiembro de 2020: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
–  Do  2  ao  9  de  decembro  de  2020:  conmemoración  da  Consttución  e  do  Estatuto  de

autonomía de Galicia.
– 3 de decembro de 2020: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.
– 10 de decembro de 2020: Día da Declaración Uniiersal dos Dereitos Humanos.

- Charla, recitais poétco ou poétco -  musical, contacontos. Segundo oferta.

2º Trimestre

a) Xestón técnica e organización

- Rexistro e catalogación dos fondos que se iaian incorporando.
- Análise  dos  fondos  para  descatalogar,  readquirir  os  que  estean  deteriorados  e  suxerir  noias

adquisicións.
- Formulación de noias actiidades para o 2º trimestre.
- Concurso para logotpo e mascota da biblioteca.
- Actualización dos taboleiros BIBLIOnotcias e BIBLIOnoiidades.
- Actualización da sección da Biblioteca na páxina web do Centro.
- Recolocación dos materiais.
- Control de morosos ao fnal do trimestre.

b) Dinamización

 Formación de usuarios

- Dar a coñecer ao alumnado de 2º ESO, en colaboración cos seus respectios ttores, o catálogo
dixital.

- Toda a comunidade educatia que se mostre interesada pode acudir ao equipo de biblioteca para
coñecer  os  materiais  dos  que  dispón o Centro,  como atopalos  ou como facer  unha busca nas
bibliotecas da contorna a traiés da rede.

- Partcipación do profesorado do equipo en actiidades de formación, presenciais ou na rede, sobre
a Biblioteca e o programa MEIGA.

 Educación para o acceso á información (educación documental)
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- Colaboración cos Departamentos na creación de materiais de apoio para o desenioliemento de
traballos na aula, exposicións sobre diiersos temas…

- Axuda, durante os recreos, ou nalgunha hora de ttoría, ao alumnado que necesite orientación
sobre buscadores, páxinas web, blogs, dicionarios e enciclopedias dixitais etc.

 Proxecto lector do Centro. Fomento da lectura

- Colaboración co club de lectura.

- Renoiación do material de lectura no iesíbulo do Centro e na sala do profesorado.

- Conmemoracións establecidas no art.8 da ORDE de 20 de xuño de 2019 (DOGA 28 de xuño de
2019):

_30 de xaneiro de 2021: Día escolar da non Violencia e da Paz.
_8 de marzo de 2021: Día Internacional da Muller.
_ Do 9 ao 13 de marzo de 2021: Semana da prensa
_ 7 de abril de 2021: Día Mundial da Saúde.

- Charla, recitais poétco ou poétco -  musical, contacontos. Segundo oferta.

3º Trimestre

a) Xestón técnica e organización
- Rexistro e catalogación dos fondos que se iaian incorporando.
- Análise  dos  fondos  para  descatalogar,  readquirir  os  que  estean  deteriorados  e  suxerir  noias

adquisicións.
- Formulación de noias actiidades para o 3º trimestre.
- Actualización dos taboleiros BIBLIOnotcias e BIBLIOnoiidades.
- Actualización da sección da Biblioteca na páxina web do Centro.
- Recolocación dos materiais.
- Control de morosos ao fnal do trimestre e curso.
- Elaboración da memoria anual e as liñas de actuación de cara ao curso seguinte.

b) Dinamización

 Formación de usuarios

- Toda a comunidade educatia que se mostre interesada pode acudir ao equipo de biblioteca para
coñecer  os  materiais  dos  que  dispón o Centro,  como atopalos  ou como facer  unha busca nas
bibliotecas da contorna a traiés da rede.

- Partcipación do profesorado do equipo en actiidades de formación, presenciais ou na rede, sobre
a Biblioteca e o programa MEIGA.

 Educación para o acceso á información (educación documental)

- Colaboración cos Departamentos na creación de materiais de apoio para o desenioliemento de
traballos na aula, exposicións sobre diiersos temas…

- Axuda, durante os recreos, ou nalgunha hora de ttoría, ao alumnado que necesite orientación
sobre buscadores, páxinas web, blogs, dicionarios e enciclopedias dixitais etc.

 Proxecto lector do Centro. Fomento da lectura.

- Colaboración co club de lectura.
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- Renoiación do material de lectura no iesíbulo do Centro e na sala do profesorado.

-  Conmemoracións establecidas no art.8 da ORDE de 20 de xuño de 2019 (DOGA 28 de xuño de
2019):

_ Do 20 ao 24 de abril de 2021: Semana do libro.
_ 2 de maio de 2021:Día Internacional contra o Acoso Escolar.
_ 9 de maio de 2021: Día de Europa.
_ Do 11 ao 15 de maio de 2021: Semana das Letras Galegas.
_ 5 de xuño de 2021: Día Mundial do Medio Ambiente.  

- Charla, recitais poétco ou poétco -  musical, contacontos. Segundo oferta.

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

Ao fnal de cada trimestre, haberá unha reunión dos membros do equipo de biblioteca para comprobar o
axuste ou niiel de desaxuste ao respecto dos obxectios propostos para ese período, ademais de incorporar as
necesidades detectadas. Na reunión do terceiro trimestre, a derradeira, elaborarase a Memoria da biblioteca e as
liñas de actuación de cara ao seguinte curso escolar.

Criterios:

 As estaístcas de préstamo anual do programa Biblio.

 A demanda de materiais por parte do alumnado para os seus traballos, lecer etc.

 A demanda de materiais por parte do profesorado.

 O niiel de partcipación nas actiidades propostas desde a biblioteca.

 O diálogo directo con docentes, persoal non docente, alumnado, familias…

 A demanda no uso da biblioteca como espazo para as clases.

Nigrán,  11 de Noiembro de 2020

Susana Montoto  Mato
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