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MARCO LEGAL 

 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), modificada pola Lei orgánica 8/2013, 

do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), no seu artigo 113, fai unha 

mención específica ásbibliotecas escolares sinalando que os centros de ensinanza disporán 

Unha biblioteca escolar, que estes instrumentos educativos 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 crítico destes, debendo contribuír estas bibliotecas 

escolares a facer efectivos os principios pedagóxicos referidos á lectura, e dispoñendo que a 

organización das bibliotecas escolares deberá permitir o seu funcionamento como espazo 

aberto á comunidade educativa dos respectivos centros, así como que a súa dotación se fará de 

forma progresiva. 

 

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 universitario elaboren os seus proxectos 

lectores de centro, co fin de articular as actuacións de todo o profesorado destinadas ao 

fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no tratamento e na produción da 

información, en apoio da adquisición das competencias clave. Entre os requisitos destes 

proxectos lectores consideran a existencia dunha biblioteca escolar convenientemente 

atendida. 

 

En efecto, para o desenvolvemento 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 innovación pedagóxica, que axude a revitalizar as prácticas 

educativas e a vida cultural dos centros, proporcionando ao profesorado e ao alumnado 

oportunidades para o emprego de múltiples recursos que permitan unha progresiva autonomía 

na aprendizaxe. 
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A biblioteca escolar serve, ademais, de canle para a integración nos centros educativos das 

tecnoloxías da comunicación que a sociedade vai desenvolvendo 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, devén nun axente 

mediador fundamental para a formación do alumnado nunha sociedade da información que 

demanda unha cidadanía dotada de destrezas para a consulta eficaz das distintas fontes 

informativas, a selección crítica da información e a construción autónoma do coñecemento. 

 

Resulta, tamén, un espazo privilexiado para o achegamento á lectura de textos literarios e 

informativos, sexa en formato impreso ou dixital, de forma presencial ou telemática, e para a 

adquisición paulatina do hábito lector. Por outra parte, a biblioteca escolar contribúe a 

desenvolver os programas de integración das tecnoloxías da información e da comunicación nas 

actividades de aprendizaxe, e constitúe un instrumento esencial para o desenvolvemento da 

materia de libre configuración para 1º e 2º de educación secundaria obrigatoria denominada 

Investigación e Tratamento da Información, incluída na Orde do 15 de xullo de 2015, pola que 

se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os 

centros docentes. 

 

As metodoloxías activas e colaborativas que os novos currículos LOMCE propoñen para garantir 

o desenvolvemento de competencias clave esixen transformacións na organización dos centros 

e demandan enfoques diferentes para as prácticas educativas. Así, o Decreto 86/2015 antes 

citado, no seu artigo 11, punto 9 explícita que «para unha adquisición eficaz das competencias 

e a súa integración efectiva no currículo, se deberán deseñar actividades de aprendizaxe 

integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis 

dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as 

metodoloxías de proxectos, entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca 

escolar». Nestes últimos anos, as bibliotecas escolares veñen desempeñando un papel de 

liderado á hora de introducir metodoloxías de proxectos e propostas de carácter 

interdisciplinario que cómpre afianzar e aproveitar. 

 

A incorporación de novos recursos tecnolóxicos ás prácticas educativas cotiás e os cambios que 

se están a producir na forma de acceder á información, de comunicarse e de realizar as 

aprendizaxes, esixen competencias avanzadas en múltiples rexistros. Os resultados das 

avaliacións individualizadas de primaria ou doutros estudos sobre as competencias do alumnado 

evidencian a necesidade de mudar metodoloxías e procurar maiores índices de excelencia, ao 
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tempo que se diminúen os índices de fracaso escolar. Un uso continuado de fontes informativas 

diversificadas, a extensión de prácticas innovadoras no tratamento dos contidos curriculares, así 

como a educación para a lectura crítica e o uso eficaz e responsable da información, poden 

contribuír a mellores logros.  As bibliotecas, neste sentido, teñen o reto de favorecer a 

alfabetización múltiple á que fai referencia o documento do Consello da Unión Europea do 26 

de novembro de 2012, que a salienta como competencia esencial para a vida e para todas as 

aprendizaxes, e a define como a «comprensión, utilización e avaliación crítica de diferentes 

formas de información, incluídos os textos e imaxes, escritos, impresos ou en versión 

electrónica». 

 

Todas as bibliotecas, tamén as escolares, poden contribuír a unha aprendizaxe de alta calidade, 

así como favorecer a colaboración entre os diferentes sectores educativos, en especial para o 

alumnado máis desfavorecido,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 afirma que a educación e a formación deben 

aproveitar as vantaxes da evolución no ámbito das TIC e adoptar pedagoxías innovadoras e 

activas, tomando como base métodos participativos e baseados en proxectos. 

 

Unha biblioteca escolar, activa e renovada, segundo o novo modelo que se está a difundir, ofrece 

oportunidades excelentes para que alumnado e profesorado poidan avanzar nos seus 

obxectivos e ampliar a calidade dos procesos de aprendizaxe ou de ensino nos que están 

inmersos. Proporciona un apoio imprescindible no desenvolvemento doutros programas do 

centro que poidan contribuír ao incremento do éxito escolar. 

 

OBXECTIVOS XERAIS 
 

• Funcionar como espazo aberto á comunidade educativa. 

• Facilitar o acceso á información e a todo tipo de recursos para a comunicación, a 

creatividade, as aprendizaxes de áreas e materias, a adquisición das competencias 

clave, as metodoloxías activas e o traballo cooperativo. 

• Contribuír á superación das desigualdades sociais no eido educativo: económicas, 

capacidade, xénero… 

• Apoiar as intervencións para o desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro. 

• Impulsar o uso das TICs, e fomentar o uso responsable e educativo dos ordenadores. 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
Espazo e mobiliario 
 

• Crear un ambiente agradable e distendido ó tempo que acolledor, que permita facer 

da biblioteca un espazo especial e diferenciado do resto do centro. 

• Modificar e instalar carteis sinalizadores nas distintas sección da biblioteca. 

• Renovar o mobiliario co obexctivo de crear un espazo dinámico e versátil. 

 
Comunidade educativa 
 

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

• Fomentar a participación do profesorado na organización da biblioteca como centro 

de documentación erecursos. 

• Fomentar o coñecemento e uso por parte do alumnado e das súas familias: formación 

de usuarios, guía da biblioteca (horario, normas e servizos), visitas guiadas co 

alumnado de 1ESO… 

• Achegar a biblioteca e as súas actividades ós rapaces através das redes sociais. 

• Favorecer que a biblioteca sexa centro neurálxico de referencia para desenvolver 

actividades de aula, actividades artísticas e literarias, intercambio de información e 

participación activa de usuarios. 

• Participar nas diferentes actividades e conmemoracións programadas no Centro. 

• Impulsar a relación e colaboración con outras bibliotecas, institucións e organizacións 

relacionadas coa cultura e o coñecemento. 

 

Fondos 
 

• Adquirir e catalogar (MEIGA) novos recursos. 

• Controlar a vixencia e estado de conservación dos fondos: expurgar os documentos 

obsoletos (e proceder á súa descatalogación ) e renovar os que estean en mal estado. 

• Seguir catalogando recursos existentes no centro pero ubicados noutras áreas (aulas, 

departamentos…), para así centralizar a súa xestión. 

• Difundir os fondos existentes a través de exposicións temáticas, novidades, etc. 

 
Proxecto lector 
 

• Deseñar e apoiar actividades para o fomento da lectura. 

• Coordinar as actuacións para o desenvolvemento do Proxecto lector de Centro. 
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• Colaborar co club de lectura do Centro. 

• Colaborar coa asociación Espazo Lectura. 

 

COMPETENCIAS 
 
A biblioteca está estreitamente ligada ás actuacións destinadas ao fomento da lectura, da 

escritura e das habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da 

adquisición das competencias clave: 

 

Comunicación lingüística ao se propiciar un ambiente de lectura, reflexión e expresión como, 

por exemplo, o traballo do club de lectura, no que o alumnado pon en común as súas reflexións 

e interactúa con outros membros; ou no uso de dicionarios, gramáticas etc para mellorar a 

expresión, ampliar o vocabulario… 

 

Competencia dixital cando a comunidade educativa ten que buscar, obter, procesar e 

comunicar información usando as TICs e emprega os postos informáticos 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 cívicas ao interactuar con outras persoas e grupos, conforme a normas 

baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas: solicitar información ao equipo de 

biblioteca, colaboración cos membros do club de lectura, interacción con outros usuarios da 

biblioteca… 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor cando lle propón ao equipo de biblioteca, por 

exemplo, a necesidade de novos materiais, novas temáticas… 

 

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 valoración da literatura e dos libros en xeral como fonte 

de pracer e enriquecemento cultural, así como da súa valoración como creación dun pobo 
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ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 

Nos ultimos dous cursos, por mor das circunstancias sanitarias ( COVID 19) o funcionamento 

normal da biblioteca quedou interrompido. Esta  razón impediu a consecución dos obxectivos 

de mellora da biblioteca e ralentizou o seu funcionamento interno ( retrasos na catalogación de 

fondos, expurgos...) 

 

Neste curso tanto o equipo de biblioteca como o equipo directivo do centro manifestan o seu 

interes especial por impulsar a dinamización deste espazo e conseguir que sexa un lugar central 

no funcionamento do centro, comprometendose a unha estreita colaboración para acadar este 

obxectivo. 

 

O equipo de bibiblioteca esta composto, neste curso por: 

• María Lestón Vázquez (departamento de Xeografía e Historia ), coordinadora. 

• Eva  Sánchez Llana (departamento de Francés) 

• Susana Montoto (departamento de Francés) 

• Beatriz XX ( departamento de Lingua Galega) 

 

A biblioteca permanecerá aberta para os usuarios, a diario durante o segundo recreo (12:20- 

12:50)  sempre cumprindo coas medidas de distancia, mascarilla e hixene de mans que estipulan 

as autoridades sanitarias.  

 

Contemplamos a realización de actividades neste espazo (charlas, coloquios, talleres...) así como 

o uso do mesmo como aula nos momentos nos que sexa preciso. 

 

ACTUACIÓNS POR TRIMESTRE 
 
1º Trimestre 
 
a) Xestión técnica e organización 
 

• Distribución de tarefas entre os membros do equipo de biblioteca. 

• Modificación e instalación de carteis sinalizadores das distintas seccións da biblioteca. 
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• Rexistro e catalogación dos fondos que se vaian incorporando e de aqueles que non se 

catalogarón o curso pasado. 

• Previsión das datas a celebrar, as conmemoracións, para propoñer posibles proxectos 

interdisciplinares.  

• Coordinación cos outros Dptos. didácticos. 

• Actualización da base de datos de usuarios. 

• Análise dos fondos para descatalogar, readquirir os que estean deteriorados e suxerir 

novas adquisicións.  

• Revisión das subscricións periódicas. 

• Actualización dos taboleiros BIBLIOnoticias (novidades literarias, concursos, premios, 

efemérides…) e BIBLIOnovidades (novas adquisicións para a biblioteca). 

• Creación e posta en fucionamento das redes sociais da biblioteca creando un 

calendario de publicacións. 

• Exposición horarios de atención aos usuarios en distintos puntos do instituto. 

• Control de morosos ao final do trimestre. 

 
b) Dinamización 
 

 Formación de usuarios 
 

• En colaboración cos titores de 1º ESO, formar ao novo alumnado para que sexan 

autosuficientes á hora de localizar un libro ou calquera outro material na biblioteca do 

Centro. 

• Toda a comunidade educativa 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 través da rede. 

• Participación do profesorado do equipo en actividades 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 

desenvolvemento de traballos na aula, exposicións sobre diversos temas… 

• Axuda, durante os recreos, ou nalgunha hora de titoría, ao alumnado que necesite 

orientación sobre buscadores, páxinas web, blogs, dicionarios e enciclopedias dixitais 

etc. 

 Proxecto lector Centro. Fomento da lectura 
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• Consultas á comunidade educativa sobre o seu coñecemento da biblioteca do Centro, 

as dispoñibilidades de estudo, o acceso á información, gustos literarios… 

• Coñecemento das actividades planeadas polos Departamentos para o fomento da 

lectura e a educación documental durante este curso escolar. 

• Elaboración do Plan anual de Lectura (PAL) do Centro. 

• Colaboración co club de lectura. 

• Participación en conmemoracións de datas destacable como o Día das escritoras ou o 

Día das bibliotecas. 

• Charla, recitais poético ou poético - musical, contacontos. Segundo oferta. 

 
2º Trimestre 
 
a) Xestión técnica e organización 
 

• Rexistro e catalogación dos fondos que se vaian incorporando.  

• Análise dos fondos para descatalogar, readquirir os que estean deteriorados e suxerir 

novas adquisicións. 

• Formulación de novas actividades para o 2º trimestre. 

• Concurso para logotipo e mascota da biblioteca. 

• Actualización dos taboleiros BIBLIOnoticias e BIBLIOnovidades. 

• Mantemento do uso das redes sociais da biblioteca 

• Actualización da sección da Biblioteca na páxina web do Centro. 

• Recolocación dos materiais. 

• Control de morosos ao final do trimestre. 

 
b) Dinamización 
 

 Formación de usuarios 
 

• Toda a comunidade educativa 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 nasbibliotecas da contorna a través da rede. 

• Participación do profesorado do equipo en actividades de formación, presenciais ou na 

rede, sobre a Biblioteca. 

 Educación para o acceso á información (educación documental) 

 

• Colaboración cos Departamentos na creación de materiais de apoio para o 

desenvolvemento de traballos na aula, exposicións sobre diversos temas… 
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• Axuda, durante os recreos, ou nalgunha hora de titoría, 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. 

• Participación en conmemeoracións de datas destacacables ( Día da paz, Día 

Intenacional da muller...) 

• Charla, recitais poético ou poético - musical, contacontos. Segundo oferta. 

 
3º Trimestre 
 
a) Xestión técnica e organización 
 

• Rexistro e catalogación dos fondos que se vaian incorporando. 

• Análise dos fondos para descatalogar, readquirir os que estean deteriorados e suxerir 

novas 

• adquisicións. 

• Formulación de novas actividades para o 3º trimestre. 

• Actualización dos taboleiros BIBLIOnoticias e BIBLIOnovidades. 

• Mantemento do uso das redes sociais da biblioteca. 

• Actualización da sección da Biblioteca na páxina web do Centro. 

• Recolocación dos materiais. 

• Control de morosos ao final do trimestre e curso. 

• Elaboración da memoria anual e as liñas de actuación de cara ao curso seguinte. 

• Elaboración dun proxecto para a participación no Plan de mellora de bibliotecas 

escolares ( PLAMBE) 

 
b) Dinamización 
 

 Formación de usuarios 
 

• Toda a comunidade educativa 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 través da rede. 

• Participación do profesorado do equipo en actividades de formación, presenciais ou na 

rede, sobre a Biblioteca. 
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 Educación para o acceso á información (educación documental) 
 

• Colaboración cos Departamentos na creación de materiais de apoio para o 

desenvolvemento de traballos na aula, exposicións sobre diversos temas… 

• Axuda, durante os recreos, ou nalgunha hora de titoría, 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. 

• Renovación do material de lectura no vestíbulo do Centro e na sala do profesorado. 

• Participación en conmemeoracións de datas destacacables ( Semana do libro, Semana 

das letras  Galegas, Día Internacional contra o Acoso Escolar) 

• Charla, recitais poético ou poético - musical, contacontos. Segundo oferta. 

 

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Ao final de cada trimestre, haberá unha reunión dos membros do equipo de biblioteca para 

comprobar o axuste ou nivel de desaxuste ao respecto dos obxectivos 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 estatísticas 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 nivel de participación nas actividades 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. 

 

 

 

                                                                                               María Lestón Vázaquez 

                                                                                                       coordinadora 


