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1. Introdución 

Durante este curso a Biblioteca Rebolo do IES Isidro Parga Pondal ten o reto de, por 

unha banda, levar a cabo o proceso de migración de Meiga a Koha e, por outra, de ampliar 

o equipo de apoio para a xestión e o desenvolvemento de actividades, xa que contamos 

con tres baixas. Este reto é moi complicado de cumplir xa que son moi poucas as horas 

destinadas á biblioteca e algúns compañeiros que queren formar parte do equipo non 

poden facelo debido a escasez de horas adicadas á xestión da biblioteca.  

Polo que o noso panorama neste curso que se inicia non é nada lisonxeiro: somos 

menos e temos menos horas. A biblioteca conleva un gran traballo e compromiso e, 

ademáis, temos que engadirlle o desafío de xestionar, adaptar e traballar na biblioteca, e 

no centro, coa situación tan complicada provocada pola pandemia da Covid-19, que aínda 

non rematou.   

Por este motivo, presentamos esta programación coa que pretendemos manter os 

puntos que funcionaron ben o curso pasado, eliminar outros imposibles de levar a cabo 

pola devandita situación e desenvolver outros aspectos propios do tempo que nos toca 

vivir.  

2. Obxectivos 

Intentaremos manter a meirande parte dos obxectivos que tiñamos o curso pasado, 

pero algúns, evidentemente se eliminaron porque non se ían poder cumplir en prol da 

saúde pública. Os obxectivos da nosa biblioteca este curso académico son: 

• Servir aos obxectivos do proxecto lector de centro. 

• Converterse en centro de referencia de recursos da lectura, da 

información e da aprendizaxe. 

• Poñer a disposición dos usuarios (comunidade educativa: alumnado, 

profesorado, persoal non docente e familias) libros informativos e de ficción e 

outros recursos informativos en calquera soporte. 

• Atender ás necesidades do momento para reorganizar o espazo da 

biblioteca co fin de favorecer a circulación das persoas mantendo a distancia de 
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seguridade, a realización de actividades individuais de lectura, consulta, 

investigación... 

• Insistir na natureza inclusiva da biblioteca, facilitando a 

accesibilidade aos recursos dispoñíbeis, aos equipamentos e as actividades 

propostas. 

• Deseñar e apoiar actividades para o fomento da lectura. 

• Facilitar o tratamento transversal dos contidos e un enfoque 

interdisciplinario en proxectos e actividades. 

• Fomentar a participación do alumnado coa figura do alumnado 

voluntario. 

• Formar un grupo de traballo que cohesione e actualice os métodos 

de traballo dos participantes do equipo de dinamización da biblioteca. 

• Este ano non vemos posible incorporar ás familias e lograr a súa 

implicación na formación das lectoras e dos lectores, así como a súa formación 

como usuarios críticos da información e dos medios de comunicación.  

3. Persoal, organización e xestión: 

A biblioteca contará este curso coas seguintes persoas para a súa xestión e bo 

funcionamento: 

Juan Luis López Sánchez, como vicedirector de centro. 

Irma Banet Serantes, como coordinadora da biblioteca. 

Equipo colaborador: 

Esther Bértoa Naya 

Isabel Cerviño Amado 

Basilisa Pacoret Balsa 

María Sánchez Gutiérrez, como coordinadora da radio do centro. 

Como se pode observar, ademais da profesora encargada, o grupo fórmano catro 

profesoras pertencentes a departamentos diferentes de lingua galega, lingua castelá, 

historia e xeografía e bioloxía.  

A profesora responsable suma cinco horas de xestión e unha de reunión 

imprescindible co resto do equipo e os demais membros sete horas (o curso pasado eran 
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12) entre xestión e gardas de recreo e hora de reunión do equipo. Os axustes no 

profesorado e nas horas lectivas, así como o escaso número de profesorado e os dous 

recreos cada día, obrigan ao equipo da biblioteca a un esforzo moi dificultoso á hora de 

cumprir adecuadamente coas “instrucións relacionadas coa organización e o 

funcionamento das bibliotecas escolares”.  

Por outra banda, destacar que o equipo da biblioteca coordinarase co EDNL, co 

profesorado responsable das TIC, co Departamento de Orientación e PT, co coordinador/a 

de actividades complementarias e extraescolares,… Como xa se sinalou nos obxectivos, a 

biblioteca procurará formar un grupo de alumnado voluntario como fórmula de 

integración. 

Como todos os anos , este máis que nunca, queremos sinalar que aínda que todos 

os membros do equipo apoiámonos uns nos outros, funcionamos con subgrupos de forma 

que uns nos adicaremos a tarefas de dinamización e xestión, outros a radio e redes sociais 

e outros a gardas de recreo. Non obstante, este ano esta organización queda moi 

perxudicada xa que hai membros do equipo que teñen que adicar exclusivamente as súas 

horas ás gardas de recreo, co que a xestión e dinamización vaise ver moi afectada. Como 

se indicou no parágrafo anterior, o profesorado que pertence ao grupo de traballo ten 

unhas horas de adicación á biblioteca, que este ano víronse  moi reducidas e a organización 

do horario do instituto, engadindo un recreo máis para o alumnado de bacharelato,  supón 

unha redución drástica nas horas de xestión. Compañeiras que o ano pasado tiñan 4 horas, 

pasan a ter unha, por exemplo. Afortunademente, si que se puido manter a hora á semana 

de reunión na que resolven as dúbidas e problemas e tratarán de organízanse  actividades 

cada mes. Este sistema demostrou ser de gran utilidade, tanto na biblioteca como na radio 

en cursos anteriores. 

Este curso a biblioteca está a disposición do profesorado e alumnado durante tres 

días a semana. Un día para 4º da ESO e Bacharelatos e dous días para 1º e2º da ESO. No 

horario nocturno non contamos con horas de xestión nin garda de biblioteca, polo que 

debemos agradecer moito a dúas compañeiras que, co seu horario completo, abrirán dous 

días á semana a biblioteca para o alumnado de esta quenda.  
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Para o vindeiro curso, se é posible, queremos conseguir máis horas de xestión e 

gardas de biblioteca porque estes dous últimos cursos son moi insuficientes. O curso 

pasado e este que comeza acudimos e acudiremos ao traballo voluntario dos compañeiros 

e integrantes do equipo, mais consideramos que se deben facilitar os medios para o 

funcionamento adecuado da biblioteca sen reservas, xa que é imprescindible para unha 

grandísima parte do noso alumnado.  

Os recreos destínanse para préstamo, ocio, consulta de información e traballo 

individual.  

4. Préstamos 

O servizo de préstamo consistirá en aproveitar os momentos de maior 

accesibilidade dos usuarios (os recreos tanto da mañá como da tarde, nos que haberá unha  

profesoras encargada nos recreos da ESO e outra nos de Bacharelato e nocturno) para a 

súa realización. 

Esperamos poder manter a  liña dos últimos anos nos que o préstamo vén crecendo 

dunha forma exponencial. 

Este ano temos que cambiar as normas que rexían este servizo:  

• O servizo de préstamo realizarase nos recreos tanto da mañá como 

da tarde. 

• Os documentos impresos prestaranse durante catorce días. As obras 

de referencia (enciclopedias, dicionarios...) e publicacións periódicas continúan 

exentas de préstamo. 

• Os documentos en outros soportes prestaranse durante seis días. 

• Os plazos de préstamo dos dispositivos do Plan ELBE estarán 

condicionados pola demanda dos usuarios. 

• Non poderá renovarse o préstamo dos libros das lecturas 

obrigatorias, así como de aqueles de tal demanda que a imposibiliten. 

• Quedarán sancionados sen este servizo aqueles usuarios que non 

observen os prazos establecidos e sexan reincidentes neste comportamento, 

prolongando a sanción en función da duración do mesmo. 
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5. Libros de lectura obrigatoria (esta lista pode sufrir modificacións, para unha 

mellor seguridade debe consultarse a Programación de cada materia en concreto) 

 

DO DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA GALEGA 

Primeiro da ESO 

1º TRIMESTRE: REIMÓNDEZ, María: Usha, Ed. Xerais  

2º TRIMESTRE: COSTAS, Ledicia, Escarlatina, a cociñeira defunta, ED. Xerais. 

3º TRIMESTRE: CASTRO, Chamádeme Simbad, ed.Xerais. 

Segundo da ESO 

1º TRIMESTRE: FERNÁNDEZ PAZ, Cartas de inverno, ed. Rodeira.  

2º TRIMESTRE: ALEIXANDER, Unha presa de terra, ed. Xerais.  

3º TRIMESTRE: MAYORAL, MARINA: Tristes armas.  

Terceiro da ESO 

1º TRIMESTRE: MOURE, Teresa Unha primaveira para Aldara. 

 2º TRIMESTRE: YÁÑEZ, Antía Senlleiras, Ed. Xerais 

 3º TRIMESTRE: MACEIRAS, Andrea O que sei do silencio, Ed. Xerais 

Cuarto da ESO 

1º TRIMESTRE: CASTRO, Francisco, Tantos anos de silencio, Xerais.  

2º TRIMESTRE: GARCÍA TURNES, Esta noite hei de ir a verte, Ed. Galaxia  

3º TRIMESTRE:   VILLAR DOMINGO, Ollos de auga, Xerais 

Primeiro de BACH: 

1º TRIMESTRE: DURÁN, Xosé, A raíña galega, Ed. Xerais. 

 2º TRIMESTRE: ANEIROS, Rosa, Resistencia, Ed. Xerais.  

3º TRIMESTRE: CASTRO, Rosalía, Cantares gallegos. 

Segundo de BACH:  

1º TRIMESTRE: BLANCO AMOR, Eduardo, A esmorga, Galaxia.  

2º TRIMESTRE: SENDE, Sechú, Made in Galiza, Xerais. 

3º TRIMESTRE: RISCO, Vicente, O porco de pé, Galaxia. 

 

DO DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA CASTELÁ 

1º ESO: Serán libros diferentes dependiendo do profesor do grupo: 

1º TRIMESTRE: GALLEGO GARCÍA, El valle de los lobos, Ed. SM.  



 

8 
 

SIERRA I FABRA: El asesinato de la profesora de lengua, Ed. Anaya  

LINDO, Manolito Gafotas. 

2º TRIMESTRE: QUIROGA, Anaconda y otros cuentos de la selva, Ed. Vicens 

Vives (Cucaña) 

 SIERRA I FABRA: El asesinato de la profesora de lengua, Ed. Anaya. 

3ºTRIMESTRE: CHRISTIE, La ratonera. Ed. Vicens Vives.  

LÓPEZ, Nando, La foto de los 10000 me gusta, SM. 

2º ESO: 

1º TRIMESTRE: KERR, JUDITH, Cuando Hitler robó el conejo rosa, ed. 

loqueleo. 

2º TRIMESTRE: JAMES, HENRY, Otra vuelta de tuerca, Anaya.   

3º TRIMESTRE: LÓPEZ, NANDO, Por qué tiene que ser todo tan difícil, Ed. 

loqueleo.  

3º e 4º ESO: Non estaban dispoñíbeis no momento da realización desta 

programación. 

1º BACH: 

MONTERO, ROSA., Lágrimas en la lluvia, Seix Barral. 

MENDOZA, EDUARDO El enredo de la bolsa y la vida, Seix Barral. 

LÓPEZ, NANDO, Inventando a Lope, ediciones Antígona.  

-Na ESA:  

Módulos I/II: TAYLOR,Kressmann, Enderezo descoñecido, Ed. Xerais  

Susan E. HINTON, Rebeldes, Alfaguara. 

 Módulos III/IV: DON JUAN MANUEL, El Conde Lucanor, Clásicos adaptados, 

Ed. Vicens Vives. 

 FERNÁNDEZ PAZ, Cartas de inverno. 

-En Bacharelato de adultos as lecturas serán:  

Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, Ed. Bambú.  

ANÓNIMO, Lazarillo de Tormes.  

Fernández de Moratín, Leandro, El sí de las niñas, Ed. Cátedra 

2º BAC: 

Obras propostas polo Grupo de Traballo da CIUG. 
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DO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

Como lecturas complementarias y voluntarias propoñese unha por 

avaliación a escoller entre as seguintes: 

o La buena suerte, de Fernando Trías de Bes. 

o El vendedor de tiempo, de Fernando Trías de Bes. 

o ¿Quién se ha comido mi queso?, de Spencer Johnson. 

o Homo economicus, ,de Anxo Penalonga. 

o El millonario instantáneo, Mark Fisher. 

 

DO DEPARTAMENTO DE LATÍN 

LATIN 1º BAC: algunha destas lecturas: 

- Textos das Metamorfosis de Ovidio. 

- Textos seleccionados da Eneida de Virxilio. 

- Textos seleccionados da novela Satiricón de Petronio. 

- Para aprender historia romana, leremos textos de Suetonio: Vida de los 

doce césares. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

1º ESO: Rip Van Winkle & The Legend of Sleepy Hollow, Washington Irving, 

Dominoes Starter, Oxford University Press. 

2º ESO: The Incredible Journey, Sheila Burnford, Activity Readers 2 ESO, 

Burlington Books. 

3º ESO: The Ghost Ship, Julie Hart, Activity Readers 3 ESO, Burlington Books 

4º ESO: Classic Ghost Stories, Retold by Sheila Scott, Activity Readers 4 ESO, 

Burlington Books. 

1º Bach: The Murders in the Rue Morgue and other stories, Edgar Allan Poe, 

Burlington International Readers B1 +, Burlington Books. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA 

 2º de ESO: Escoller entre  

• Lavoisier el químico, editorial El rompecabezas.  

• Newton y la manzana de la gravedad, editorial Editex 
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 3º de ESO: Escoller entre  

• Curie la atómica, editorial El rompecabezas  

• Lavoisier y el misterio del quinto elemento, editorial Editex.  

• Einstein y las máquinas del tiempo, editorial Editex.  

DEPARTAMENTO DE BIOLOXIA E XEOLOXÍA  

 Libros De Lectura Para Alumnado Da Eso 

 - Cugota, L. (2014). Marie Curie. Parramón. 

 - Cugota, L. (2017). Me Llamo Marie Curie: La Radioactividad Me Va A 

Regalar Dos Premi Os Nobel. Parramon. 

 - Cugota, L., & Marti, T. (2017). Charles Darwin. Parramon.  

- Laserna, L. B. (2006). Balmis Y Los Niños De La Vacuna. El Rompecabezas.  

- Novelli, L. (2008). Arquimedes Y Sus Maquinas De Guerra . S.A. Editex. 

 - Novelli, L. (2008). Edison Como Inventar De Todo Y Mas . S.A. Editex.  

- Novelli, L. (2008). Einstein Y Las Maquinas Del Tiempo . S.A. Editex. 

 - Novelli, L. (2008). Leonardo Y La Mano Que Dibuja El Futuro . S.A. Editex.  

- Novelli, L. (2009). Lavoisier Y El Misterio Del Quinto Elemento . S.A. Editex. 

 - Novelli, L. (2011). Magallanes Y El Oceáno Que No Existe. S.A. Editex.  

- Thomas,I., & Weckmann,A. (2018). Marie Curie: Pequeños Relatos De 

Grandes Historias . Blume.  

Libros De Lectura Para Alumnado De Bacharelato  

- Álvarez, J. E. (2004). El Mono Obeso. Crítica.  

- Baratas, A. (2001). Nobeles Españoles. Nívola.  

- Blanco, C. (2007). Mentes Maravillosas Que Cambiaron A La Humanidad. 

Libroslibres.  

- Darwin, C. (2008). Autobiografía. Laetoli.  

- Henderson, M. (2008). 50 Cosas Que Hay Que Saber Sobre Genética. Ariel. 

 - Mellado, E. A. (2008). Carta A Un Joven Ecologista. Integral.  

- Moro, J. (2015). A Flor De Piel. Barcelona: Seix Barral.  

- Pérez, J. F. (2002). El Descubrimiento De La Naturaleza. Nivola. 

 - Radl, E. (1999). Historia De Las Teorias Biológicas Desde Lamarck Y Cuvier. 

Alianza Editorial.  

- Roueché, B. (2011). El Médico Detective. Alba.  
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DO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  

Como lecturas complementarias y voluntarias propoñese unha por 

avaliación a escoller entre as seguintes (a meirande parte delas dispoñibles na 

biblioteca do centro):  

◦ La buena suerte, de Fernando Trías de Bes. 

 ◦ El vendedor de tiempo, de Fernando Trías de Bes.  

◦ ¿Quién se ha comido mi queso?, de Spencer Johnson.  

◦ Homo economicus, de Anxo Penalonga.  

◦ El millonario instantáneo, Mark Fisher. 

Esperamos que os departamentos didácticos sigan propoñendo para poder 

ampliar esta listaxe ata cubrir todas as necesidades dos usuarios en calquera 

temática. 

6. Horario de uso da biblioteca 

  

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8,30 - 9,20      

9,20 - 10,10 Xestión Xestión   Xestión 

10,10 - 11,00 Xestión   
Reunión 

equipo 
 

Recreo Garda  Garda  Garda 

11,30 - 12,20 Xestión     

Recreo Garda     

12,20 - 13,10      

13,10 - 14,00      

 

16,15 - 17,00      

17,00 - 17,45      

17,45 - 18,30      

18,30 - 19,15      

Recreo      

19,45 – 20,30      
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20,30 - 21,15      

21,15 - 22,00      

 

O horario de nocturno da biblioteca será según os horarios do profesorado. Hai dúas 

profesoras que se ofrecen voluntariamente a abrir nalgúns recreos. Só están sinaladas as 

horas fixas e a función prioritaria nestes momentos. Agradése que a dirección tivese en 

conta as peticións de horas para xestión e dinamización. Así e todo, non é raro ver a algún 

compoñente do equipo de biblioteca empregar parte do seu tempo libre abrindo a 

biblioteca e aproveitando para realizar alguna tarefa. 

Hai que engadir que este ano a biblioteca non se poderá utilizar como sala de 

conferencias, reunións coas familias e para clases puntuais.. Hai que lembrar que a 

biblioteca non debe usarse como aula regular. 

 

7. Normas de uso e comportamento durante a pandemia da Covid-19 

Debido as circunstancias actuáis cómpre tomar unha serie de medidas de 

seguridade e prevención. Como a saúde do noso alumnado e a nosa preocúpanos moito, 

temos esbozado un protocolo de prevención que iremos reformando segundo as 

necesidades que detectemos e a nosa propia aprendizaxe: 

1º Organización dos espacios de circulación: 

• A ventilación da biblioteca será constante e cruzada polo que estarán ventás e a 

porta aberta en todo momento. 

• A entrada e a saída han de facerse pola mesma porta porque non dispoñemos de 

máis portas. 

• No mostrador de atención ao alumnado ten que haber unha senalización no chan 

cunha línea de espera que non pode ser traspasada ata que toque o turno. 

• Estaría ben poder sinalizar dentro da biblioteca, mediante flechas, o itinerario a 

seguir dentro dela, mais isto parécenos complicado debido ás dimensión da mesma. 

2º Limpeza e desinfección: 

• -A biblioteca terá que dispor sempre de xel hidroalcohólico na entrada e de 

desinfectante e panos. O xel hidroalcohólico terá que estar, como mínimo, na 

entrada e nas mesas dos ordenadores.  
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• O alumnado terá que ser responsable da súa actuación e terá que lavar as súas mans 

co xel antes de entrar na biblioteca e desinfectar as mesas e ordenadores despois 

de empregalos.  

3º Obrigatorio do uso da máscara dentro da biblioteca. 

4º Obrigatorio lavar as mans sempre que se acceda e se deixe a biblioteca. 

5º Retiraremos os auriculares. Só se poderán empregar auriculares propios. 

6º Aforo máximo da biblioteca tanto nos recreos como nas horas de clase: 15 

alumnos e 2 profesores, distribuídos en 6 mesas sentados en diagonal e dous 

ordenadores. 

7º As devolucións de material da biblioteca realizaránse nunhas caixas depositadas 

fóra da mesma, para evitar aglomeracións.  

8º Informaráse  deste protocolo a través de medios físicos (carteis, pero non folletos 

informativos) e dixitais (blog e redes sociais). Os carteis exporanse en lugares de 

paso, mostradores, entrada da biblio e entrada do instituto. 

9º Moi ao noso pesar, consideramos que os servicios e actividades colectivas teñen 

que ser suspendidas (actividades, talleres, etc.), barallaremos a posibilidade de 

facelo nalgún aula se as condición sanitarias o permiten. 

10º Poremos de novo en funcionamente o punto de intercambio, mais non así as 

bibliotecas de aula por falta de persoal. A zona de xogos ao lado da cafetería seguirá 

inactiva para evitar aglomeracións. O torneo de xadrez non é posible realízalo por 

falta de horas dos membros do equipo da biblioteca. 

• -Tendo todo isto en conta, non podemos esquecer que a biblioteca é un lugar para 

ler, para estudar, é un lugar para consultar; pero tamén pode ser un lugar para 

xogar. Hai que ter todo isto en conta, manter a distancia de seguridade, levar a 

máscara, lavar as mans e non facer moito ruído. Hai que respectar ao conxunto de 

usuarios sen molestar a quen estea usando a biblioteca ao mesmo tempo ca nós. 

• Aínda que se pode entrar na biblioteca sen o carné, é necesaria a súa presentación 

para todos os trámites, préstamos, uso do ordenador/redes sociais… 

• Normas de convivencia: non se pode comer, non se pode falar por teléfono... 

• Uso dos ordenadores: 

• Só se poden empregar dous ordenadores. Teñe prioridade o 

seu uso para actividades académicas. 
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• Hai dous ordenadores para uso exclusivo de xestión, que non 

poden utilizar ninguén agás os membros do equipo de biblioteca e os 

autorizados polo mesmo. 

• O alumnado accederá ao uso do ordenador co carné da 

Biblioteca. 

• Non haberá máis de un alumno por ordenador. 

• Se a demanda é o suficientemente reiterada só se permitirá o 

uso do ordenador un máximo de dúas veces por semana a cada usuario. 

 

• Por desgraza este curso continuaremos sen a zona de xogos no corredor da entrada, 

para evitar aglomeracións; mais recuperaremos en outubro o noso punto de 

intercambio que tan ben funcionou en anos anteriores. Tamén suspenderase o 

torneo de xadrez ata que a pandemia remate e podamos xuntármonos sen risco 

para a saúde e ata que o equipo da biblioteca conte con máis horas de xestión e 

dinamización. 

8. Catalogación: 

Partimos da realidade que non somos profesionais deste servizo, aínda que 

recibiramos cursos de formación. A nosa aportación neste campo ven sendo máis 

voluntariosa que exhaustiva, polo que o noso labor neste aspecto redúcese a importar 

catalogacións doutras bibliotecas de referencia e adecualas á CDU adaptada que herdamos 

dos compañeiros que estableceron tal adaptación hai máis de dez anos. 

Para este proceso utilízanse bibliotecas de referencia online, como a Biblioteca 

Nacional (a través do seu programa Rebeca) ou biblioteca da rede Meiga. 

O programa utilizado vén sendo o da rede Meiga, mais este ano comenzará a 

implantación do sistema KOHA no noso centro.  

A día de hoxe superamos os 13.400 rexistros, o que supón un incremento dun 30% 

nos últimos anos. Datos que falan da necesidade que ten esta biblioteca dun equipo amplo 

e definitivo, das súas horas de adicación (este ano, mermadas) e, da urxente ampliación do 

espazo (complicada ou case imposible).  
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9. Expurgo e reubicación: 

Como toda biblioteca, a do IES Isidro Parga Pondal sempre ten necesidade de un 

espazo maior para albergar os seus fondos. Por iso, a necesidade de expurgo convertese 

nunha necesidade constante. Esta tarefa, habitual no mundo das bibliotecas, vaise 

reestruturar este curso en función destas ideas: 

Organizaranse actividades, como a do día 24 de outubro (día da biblioteca), que 

consistirán en seleccionar coa axuda dos departamentos didácticos de fondos prescindibles 

que se van poñer a disposición dos usuarios para que poidan levarse os que máis poidan 

interesarlles. Esta actividade xa se fixo o curso pasado, polo que xa está contrastado o seu 

éxito. 

Por desgraza, este ano non podemos continuar coa “biblioteca de aula,” para 

achegar aqueles fondos máis representados na biblioteca por número de exemplares onde 

poden ser utilizados durante as ausencias do profesorado ou na hora de ler do Proxecto 

Lector porque non temos horas suficientes para organizarlo e responsabilizarnos. 

10. Adquisicións: 

Tradicionalmente, esta biblioteca utiliza tres procedementos para a adquisición de 

fondos. O primeiro consiste en atender as demandas que recibimos dos departamentos 

didácticos dun xeito ordenado e proporcionado aos recursos da biblioteca e ao número de 

departamentos didácticos.  

O segundo consiste na utilización dos fondos PLAMBE, seguindo as súas instrucción. 

O terceiro ven sendo que calquera usuario pode realizar as peticións que queira por 

medio de tarxetas deseñadas a tal efecto unha especie de caixa de correo para as 

suxestións que nos queiran facer. Os criterios de proporcionalidade e idoneidade segundo 

idades e intereses serán os criterios que guíen estas adquisicións. Este ano non está moi 

claro que podamos seguir facéndoo deste xeito. 

O cuarto ven dado pola celebración dalgunha ocasión especial (premios literarios, 

efemérides...) en colaboración cos departamentos didácticos como, nestes días, a 

concesión do Premio Nobel, que nos permite realizar algunha actividade de divulgación e 

responder as inquedanzas dalgúns lectores. 

Non esquecemos que recibimos doazóns de institucións públicas (cada vez menos, 

afortunadamente) e algunhas privadas, que responden a razóns que non comparte o 

servizo de biblioteca. 
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11. Actividades e Proxecto lector de centro: 

Son moitas as actividades que xerou a primeira reunión de traballo do equipo de 

apoio á biblioteca. Posiblemente non poidamos desenvolver todas neste curso por diversas 

causas, pero intentaremos realizar todas as que poidamos. 

Empezamos coa obrigada cada principio de curso que consiste en dar a benvida aos 

novos usuarios que se incorporan co inicio do curso. Este ano dividiránse os grupos en dous, 

por cuestión de aforo, e faremos unha presentación a cada grupo. 

A segunda será celebrar o día da biblioteca, 24 de outubro, ofrecendo fondos da 

biblioteca aos usuarios (como mencionamos antes na sección de expurgo). 

Programamos tamén, seguindo as instrucións recibidas da dirección xeral de 

centros e recursos humanos, actividades para divulgar días “non habituais” pola súa 

importancia e relevancia no mundo actual. Atendendo á comarca na que realizamos o noso 

labor, escollemos tres días clave: o día internacional da non violencia contra a muller, o día 

da paz e o día da muller traballadora. As actividades previstas serán na meirande parte das 

ocasións  exposicións fotográfica ou de muráis ou traballos de investigación realizados polo 

alumnado, así como a exposición de fondos relacionados coa efeméride en cuestión.  

Este ano as actividades de divulgación e fomento da lectura se farán a través das 

redes. Intentaremos publicar unha recomendación lectora, intentaremos facer algún 

encontro online con algún escritor e hai a posibilidade de facer un club de lectura online 

(en caso de confinamento). Non obstante, vemos moi complicado continuar coas lecturas 

públicas (día do libro, día das letras galegas), dramatizacións de textos ou a creación relatos 

a partir de imaxes na biblioteca.  

En canto ao deseño e apoio de actividades para o fomento da lectura cabe destacar 

o papel do noso Club de lectura (“Alejandría”), que este ano continuará en marcha grazas 

a profesora PT, Mar Eirís, que fará de novo o club con rapaces con necesidades especiales. 

Dende a biblioteca conta con todo o noso apoio e esperamos continúe en próximos cursos. 

Como xa comentamos antes, contemplamos a posibilidade de colaborar con outros 

equipos como o de Mediación e convivencia, o Equipo de Dinamización Lingüística, o 

Departamento de Educación Plástica e outros que propoñan a súa participación ou aos que 

pedirlla de xurdir a posibilidade, como fixemos o curso pasado. O tempo e os recursos 

permitirán reflectir na memoria final cantas puidemos levar a bo porto. 
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En todas estas actividades esperamos contar coa participación dun novo equipo de 

alumnado colaborador. Este curso solicitaremos de novo a adhesión á iniciativa 

“Voluntariado na Biblioteca escolar” promovida por Bibliotecas Escolares. 

Por último, é obriga lembrar que o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares 

establece que a biblioteca debe integrarse no desenvolvemento do Proxecto lector de 

centro. Por este motivo, xa no seu momento o equipo da biblioteca participou na 

elaboración do Proxecto do que dispón o centro e que se pon a disposición da comunidade 

educativa para a actualización ou revisión do mesmo. 

 

12. Criterios e procedementos de avaliación: 

• Criterios-  

Análise dos seguintes parámetros:  

- Nivel de uso da biblioteca e os seus recursos por parte do alumnado e profesorado 

- Este ano vai ser moi complicado acudir ao parámetro de grao de participación nas 

actividades organizadas pola biblioteca, xa que a participación libre verase limitada polo 

aforo e polas medidas de seguridade tanto dentro como fóra da biblioteca. 

 - Cumprimento das directrices xerais do plan lector do centro.  

• Procedementos-  

Para avaliar estes criterios empregaremos os seguintes procedementos:  

- Enquisas ao alumnado e profesorado: para obter datos sobre o uso da biblioteca, 

hábitos do alumnado e das súas familias co respecto a lectura e recollida de propostas.  

- As reunións semanais do equipo para facer unha análise dos resultados da nosa 

actuación. 

 

 


