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PLAN ANUAL DE LECTURA .  CURSO 2021-22 

1. Introdución. 

No IES Francisco Aguiar existe  un traballo mantido ao longo dos anos arredor da 

Biblioteca escolar,  que se traduce nuns logros xa consolidados:     

 No  momento actual  a biblioteca conta  con espazos diferenciados de traballo e de 

lectura agradables e atractivos;  os fondos bibliográficos aumentaron de xeito conside-

rable; mantéñense, e mesmo refórzanse, as actividades de promoción da lectura como 

Hora de Ler e Club de Lectura; conmemóranse as datas sinaladas integrándoas no Proxe-

cto Lector do centro ; promóvense e coordínanse proxectos e iniciativas que xorden da 

actividade docente; impártese en 1º e 2º de ESO a materia Investigación e Tratamento 

da Información, que ten como obxectivo que o noso alumnado desenvolva espíritu 

crítico e acade unha óptima competencia informacional; desenvólvese un proxecto de 

radio desde a Biblioteca... En definitiva , hai xa feita  unha valiosa tarefa que marca o 

camiño a seguir.  

Non obstante, a pandemia COVID  empeceu  a actividade da nosa biblioteca du-

rante o curso pasado , que tivo que se converter en aula pola necesidade de espazos 

amplos . No presente curso , un máis no que o noso centro se integra no PLAMBE, reto-

mamos o traballo con ledicia por  recuperar o espazo habitual da biblioteca e coa arela 

de convertela outra vez nun motor das actividades do instituto. Con todo, a  pandemia    

continúa obrigando aos centros á toma de medidas especiais e ao consumo extraordina-

rio de recursos humanos que seguen dificultando  o funcionamento desexable dunha 

biblioteca.   

2. Obxectivos. 

Os obxectivos do presente Plan Anual de Lectura seguen as directrices marcadas  no 

Proxecto Lector do Centro, tendo en conta os logros acadados ata o momento e as 

deficiencias detectadas no seu cumprimento. 

   Proporcionar momentos e estratexias para mellorar a compresión lectora do noso 

alumnado. 

 Estimular a lectura e a escritura no noso alumnado. 

 Promover a educación en valores. 
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 Promover o uso das TIC e o manexo da información desde a biblioteca escolar. 

 Formar usuarios. 

 Mellorar as habilidades no uso, no tratamento e na produción da información. 

 Participar e/ou promover proxectos interdisciplinares. 

 Mitigar as desigualdades sociais. 

 Trazar pontes de unión entre a escola e as familias arredor da lectura. 

 Fornecer á comunidade educativa de recursos desde a biblioteca escolar. 

 Promover a implicación do alumnado a través do programa “Voluntariado na bibliote-

ca escolar” 

 Camiñar cara unha biblioteca solidaria. 

3. Recursos humanos. 

Como indicabamos na introdución,  a situación de pandemia segue a complicar o 

funcionamento desexable dunha biblioteca escolar xa que moitos dos recursos humanos 

teñen que ser destinados a garantir o cumprimento das medidas sanitarias necesarias 

nos diferentes espazos do centro. Por outra parte  renóvase a persoa   coordinadora do 

equipo , redactora do presente documento, o que supón inevitablemente un período de 

adaptación e aprendizaxe , que non exento de empeño e interese . Coa excepción das 

tres horas de dedicación á biblioteca asignadas á coordinadora , ningún docente conta 

con horario específico de biblioteca , xa que ten asignadas gardas e só no caso de non 

ter que realizalas , quedará dispoñible . Non foi posible tampouco,   establecer nos 

horarios  gardas de biblioteca durante os recreos, polo que os préstamos son  atendidos 

de maneira altruísta polos docentes colaboradores  . 

As persoas que se ofrecen como colaboradoras de biblioteca, no inicio do curso 

son as seguintes: 

 Alba Alonso Álvarez ( Música) 

 Francisco Calaza Fernández. (Grego). 

 Ana María Camiño (( Lingua Castelá e Literatura) 

 Elvira Castro Otero (Lingua Castelá e Literatura). 

 David Entonado del Río ( Lingua Castelá e Literatura) 

 Julián Ferrer ( Xeografía e Historia) 
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 Óscar García Ramos (Lingua e Literatura Galega). 

 Beatriz Muíño Raña ( Francés) 

 Mª José Pardo Fandiño (Lingua Inglesa) 

 Francisco Rodríguez Coloma (Lingua Castelá e Literatura). 

 Mª Jesús Santamariña Núñez ( Bioloxía ) 

 M.ª Belén Iglesias Gómez ( Coordinadora e profesora de Lingua e Literatura Galega) 

A este grupo de profesorado esperamos engadir, a estimable colaboración do alumna-

do que forma parte do VOLUNTARIADO DA BIBLIOTECA que proporciona a súa axuda 

na atención ao préstamo, organización dos fondos,  promoción de actividades e o en-

lace entre biblioteca e alumnado. No presente curso haberá   que formar   un novo 

grupo de colaboradores . 

4. Liñas de actuación da Biblioteca Sebastián Buedo Jiménez. 

4.1 Ampliación , visibilización e promoción dos fondos da biblioteca entre os membros da 

comunidade educativa.  

Cómpre mellorar as canles de comunicación cos departamentos didácticos para facelos 

partícipes na actualización de fondos e asemade coñecer mellor as demandas e nece-

sidades . En concreto continúa a ser necesario ampliar materiais de interese para o 

alumnado dos ciclos formativos de Xestión e Comercio.  

Moitos dos materiais cos que contamos permanecen nos andeis con escaso uso, en 

moitos casos porque se descoñece a súa existencia. Haberá que buscar estratexias pa-

ra a súa visibilización. Algunhas delas poden ser:  

  Expoñer as novidades no moble habilitado para este uso. 

  Aproveitar as celebracións puntuais para sacar os libros dos andeis: libros de medo, 

libros para a paz, libros que promovan a igualdade, libros de divulgación científi-

ca,etc 

  Seguir empregando a páxina web do centro que integra os blogs e as redes sociais 

da biblioteca  : Alto Risco , Animación á lectura, Facebook Francisco Aguiar, 

  Elaborar e repartir trípticos e folletos informativos con recomendacións lectoras e 

listaxes  de materiais físicos e/ou virtuais que poidan ser de interese. 

http://biblioaguiar.blogspot.com/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/taxonomy/term/110
https://www.facebook.com/Biblioteca-Ies-Francisco-Aguiar-1947996465485892/?ref=page_internal
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  Ademais dos recursos físicos sería interesante poder confeccionar listaxes de materiais 

virtuais que poden resultar interesantes.  

4.2 Creación dun espazo manipulativo . 

Aínda que o noso centro non foi seleccionado para a creación dun espazo MAKER, es-

tase a acondicionar o espazo contiguo á biblioteca onde o noso alumnado poida acce-

der a diferentes materiais: fotografía, vídeo, ciencia, arte... integrar estas actividade na 

actividade docente e camiñar, deste xeito, cara unha biblioteca activa... Volveremos 

presentar o proxecto, sen renunciar a utilizar os recursos que xa temos para crear un 

espazo creativo de traballo cooperativo (fotografía, robótica, croma...) 

 

4.3 Actividades encamiñadas a promover a creatividade do alumnado.  

        A  participación  do alumnado en diversas iniciativas xurdidas dentro e fóra do centro é 

unha proba do seu potencial creativo.  É obriga dunha biblioteca escolar   ofrecer estí-

mulos  para desenvolver a creatividade  e tamén o é divulgar certames e concursos 

que se realicen na contorna do noso centro.  Por ese motivo   convócanse anualmente  

concursos de diferentes modalidades , este curso incideremos nas propostas, aínda 

que haberá que seleccionar para non sobrecargar o alumnado. É tamén conveniente 

renovar a oferta para fuxir do aburrimento. Algunhas propostas  nos últimos anos fo-

ron os concursos de microrrelatos, de esopías, o safari de fotopoesía, o concurso de 

minilibros… 

Os produtos destas iniciativas danse a coñecer mediante exposicións no propio espazo 

da biblioteca, nos corredores do centro, na rede e mesmo en espazos públicos da loca-

lidade de Betanzos, como e o caso este ano nas fotografías feitas polo alumnado de 3º 

de ESO para o safari poético . Ver Exposición no Liceo de Betanzos  

4.4 Colaboración en Programas, Proxectos e actividades.  

O noso centro vén participando en diferentes programas : Proxecto Terra, Fotografía 

en curso, Encontros interxeracionais... que inician un xeito diferente de traballo, máis 

activo e participativo. Desde a Biblioteca adherímonos a estas iniciativas, achegando a 

nosa colaboración. Propoñémonos realizar de novo encontros interxeracionais e cele-

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesfranciscoaguiar/node/4181
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brar sesións de lecturas no Centro de Maiores e  aproveitar os materiais elaborados no 

programa de Fotografía en curso para organizar actividades destinadas aos primeiros 

cursos da ESO . Desde anos atrás coordínanse desde a biblioteca proxectos de forma-

ción ( PFPP ) desenvolvéndose sucesivos    PDI : “Ciencia en feminino”, que culminou 

na celebración da Semana da ciencia e aTecnoloxía ,  e “Betanzos, 800 anos”,   mere-

cedor do premio  no VI Concurso de Traballos por Proxectos  

4.5 Formación de usuarios. 

A través das titorías de 1º da ESO, recibiremos o alumnado  de novo ingreso no Centro  

dándolle a coñecer  aspectos fundamentais da  biblioteca: a distribución dos libros e 

materiais ,   manexo da CDU,   criterios de busca,  normas de funcionamento e présta-

mo, uso da    OPAC  Meiga,  plataformas  na rede   (blogs e facebook). Para realizar este 

labor  cada ano  repártense folletos explicativos e realízanse xogos de busca para po-

ñer en práctica o aprendido. Para o alumnado antigo realizaranse tamén   xogos de 

busca con motivo da celebración do Día das Bibliotecas, nos que teñan que demostrar 

as destrezas adquiridas, tanto na localización de materiais como no manexo da infor-

mación. 

4.6  Adquisición da competencia informacional (competencia para o tratamento da 

información incluída na actual “competencia dixital”). 

Ofértase a materia en 1º e 2º de ESO Investigación e Tratamento da Información, asig-

nada neste curso 2021-22  ao Departamento de Lingua Galega e Literatura. O feito de 

que o profesorado que imparte esta materia sexa tamén pertencente ao equipo da 

Biblioteca  facilita a coordinación de actividades vertebradas arredor da mesma. 

4.7   Fomento da lectura.  

En relación ao Proxecto Lector do Centro continúase coas seguintes liñas de traballo:  

 Club de lectura  

Malia a pandemia que dificultou o funcionamento tradicional dos clubs de lectura no 

Centro , o curso pasado contamos con máis de cen lectores nas diferentes modalida-

des ofertadas. Isto indica que o camiño trazado é o correcto e será continuado no cur-

so actual. O noso obxectivo é restablecer as reunións os mediodías dos martes  para os 

grupos de ESO na xa denominada  “ Festa da lectura”;   pretendemos tamén  retomar o 

grupo de lectores adultos ,  coas  reunións mensuais na libraría Biblos de Betanzos e os 
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encontros con escritores; por último buscaremos estratexias para atrapar lectores que 

aínda non probaron a experiencia e afondaremos na modalidade de Novos lectores, 

dirixida a alumnado con dificultades de aprendizaxe .  

Entendemos o club de lectura como unha valiosa ferramenta de conformación da ca-

pacidade crítica do noso alumnado e de grande utilidade   na dinamización  do noso 

idioma,  é por iso que se priorizan  as lecturas en lingua galega, ademais de empregar 

esta lingua como lingua vehicular nas reunións. 

 Hora de ler:  

Ao comezo do curso  establécense para todo o centro períodos de lectura de quince  

minutos diarios . Estes períodos vanse rotando  no horario escolar de maneira que 

semanalmente se realiza en tramos horarios diferentes . A participación na actividade 

é maior nos grupos de   1º e 2º de ESO esmorecendo nos niveis máis altos polo que é 

importante   buscar  estratexias revitalizadoras  . Todas as semanas a biblioteca pro-

porciona á comunidade escolar  lecturas   dixitalizadas  para promover a lectura 

conxunta e o debate. Estes recursos, compartidos no blog  Alto Risco , adquirirán  

maior eficacia a partir deste curso 2021-22  , xa que toda a ESO se incorpora ao en-

sino  EDIXGAL e todo o alumnado contará cun ordenador de uso persoal.  Con todo 

haberá que promocionar  a actividade para aumentar a implicación do profesorado e 

mellorar a súa repercusión.  

 Radio escolar e lectura.  

Ademais doutro tipo de contidos susceptibles de ser tratados desde a radio, propo-

ñeremos a gravación de podcast coa lectura de textos por parte do alumnado e a súa 

divulgación posterior . 

 

4.8 Conmemoracións . 

As actividades do centro en relación coa conmemoración de días sinalados serán 

tamén vertebradas desde a biblioteca. Trátase de non facer un uso exclusivamente 

ritual das celebracións de xeito que sexan un pretexto idóneo para a formación en va-

lores, o coñecemento da memoria histórica, o respecto á diversidade, o desenvolve-

mento sustentable , etc.  Pretendemos realizar materiais divulgativos, actividades , 

exposición e mesmo facer propostas lúdicas en relación ás seguintes datas: 
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- O Samaín  e o medo . Lecturas de textos de terror. Exposicións de libros .  

- Día das Bibliotecas . Xogos de busca de información. 

- Día contra a violencia de xénero. Actividades de concienciación. Exposición de hai-

kus e lecturas de poemas de Carlos Negro. 

- Día da Paz. 

- Día de Rosalía de Castro. 

- Semana da Ciencia e a Tecnoloxía. 

- Día da muller. 

- Día do libro. 

- Semana das Letras Galegas. 

 

4.9  Actividades para a implicación das familias. 

Malia ao “parón “ do curso pasado por mor da pandemia , pretendemos restablecer o 

club de lectura de adultos organizado desde a biblioteca do Francisco Aguiar coa co-

laboración da libraría Biblos. Esta actividade  forma xa parte da vida cultural de Be-

tanzos e é unha ponte de unión entre escola e familias. O club está integrado por 

profesorado, pais e nais, que permanecen incluso cando os seus fillos xa deixaron de 

formar parte da nosa comunidade educativa, persoas de Betanzos e bisbarra, alleos á 

comunidade escolar. Acordamos con Carmela e Tucho de Biblos o calendario das 

reunións mensuais (primeiro luns de cada mes en horario de 19 a 21 hs.) e quedan xa 

integradas dentro das actividades da libraría. Desde a biblioteca seleccionamos os tí-

tulos acudimos ao préstamos da Biblioteca de Galicia.  

5. Seguimento e avaliación. 

Ao final de curso  reunirase conxunto de colaboradores reunirase  para avaliar a inciden-

cia da biblioteca como centro de recursos ao servizo da comunidade escolar, aplicando 

entre outros os seguintes indicadores: 

 
Indicadores  Escala  

  

4  
moito 

3  
bastante 

2  
pouco 

1  
nada 

1  O número de usuarios da biblioteca aumenta 
    

2  Respóndese á demanda dos usuarios coa adquisición dos materiais que precisan 
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3  A selección de materiais ten en conta ao alumnado con NN.EE. 
    

4  Conseguiuse unha biblioteca con materiais informativos renovados 
    

5  Aumentouse o número de préstamos 
    

6  Atendeuse as necesidades dos diferentes Departamentos 
    

7  Adiantouse no proceso de xestión e catalogación de fondos 
    

8  As actividades organizadas pola biblioteca tiveron acollida entre o alumnado 
    

9  O profesorado implicouse no desenvolvemento desas actividades 
    

10  Cumpriuse o horario previsto para cada trimestre para Hora de Ler 
    

11  O alumnado que participa nos clubs de lectura mantívose fiel 
    

12  O alumnado que participa nos clubs de lectura leu os libros propostos 
    

13  Deseñáronse actividades que tiveran en conta o alumnado con NN.EE. 
    

14  O profesorado tivo en conta a Biblioteca como centro de recursos e información 
    

15  O desenvolvemento da Semana da Ciencia e a Tecnoloxía tivo boa acollida entre o profesorado 
    

16  O desenvolvemento da Semana da Ciencia e a Tecnoloxía tivo boa acollida entre o alumnado 
    

17  Deseñáronse actividades para as familias 
    

18  A biblioteca conta con material específico para as familias 
    

19  As actividades da Biblioteca teñen visibilidade 
    

20  Mantense actualizado o blog da Biblioteca 
    

21  Mantense actualizado o facebook da Biblioteca 
    

22  A páxina web do centro recolle as actividades que se organizan desde a Biblioteca 
    

23  Realizáronse actividades de formación de usuarios 
    

24  O alumnado manéxase na localización de materiais . 
    

25  Cúmprense unhas normas básicas de respecto cara os materiais, o espazo físico e aos demais usuarios. 
    

Betanzos 29 de setembro 2021 

A coordinadora 

 

Mª Belén Iglesias Gómez 

 


