
Memoria da biblioteca escolar. Curso 2016/2017 1 

I.E.S. Lama das Quendas de Chantada (Lugo) 

 

 

 

 

MEMORIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR  
 

 

 

 

CURSO 2016/2017 
 

 

 

 

 

I.E.S. Lama das Quendas 
R./ Uxío Novoneyra s/n 

27500 - Chantada (Lugo) 
 

Telf.: 982 870 223 – Fax: 982 870 233 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas 

ies.lama.quendas@edu.xunta.es 
http://biblioquendas.blogspot.com 

 

 

 

  
 



Memoria da biblioteca escolar. Curso 2016/2017 2 

I.E.S. Lama das Quendas de Chantada (Lugo) 

ÍNDICE XERAL 

 

 

1. GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DO CURSO ......................................................................... 3 

2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS ........................................................................................................................ 6 

3. PRODUCIÓNS DA BIBLIOTECA ......................................................................................................................... 18 

4. AVALIACIÓN .......................................................................................................................................................... 20 

5. PREVISIÓNS DE FUTURO .................................................................................................................................... 24 

 

 



Memoria da biblioteca escolar. Curso 2016/2017 3 

I.E.S. Lama das Quendas de Chantada (Lugo) 

1. GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DO CURSO 
 

Para valorar o cumprimento dos obxectivos propostos para este ano tivemos en conta a 

consecución dos mesmos e tamén de todas aquelas actividades que foron xurdindo durante o curso. 

Poderíamos considerar que se foron acadando nun 90%, aínda que nos quedan algúns, nos que 

seguiremos traballando en anos vindeiros, como son: a implicación das familias e do resto da 

comunidade educativa nas actividades da biblioteca. 

 

 Este curso iniciamos a revisión do catálogo no programa Meiga, xa que existe moitos fondos 

mal catalogados. 

� Respecto a modificación e ordenación do espazo da biblioteca realizáronse as seguintes 

actuacións: 

 

1. Cambiáronse 9 ordenadores a disposición do alumnado e un para os colaboradores da 

biblioteca. 

2. Novo expurgo de materiais e novos carteis informativos nas seccións das linguas. 

3. Habilitouse un espazo para exposicións e conmemoracións. 

4. Séguese coa reorganización do arquivo histórico. 

 

� Respecto a programas e actividades da biblioteca realizáronse as seguintes: 

 

1. Continuouse cos clubs de lectura e coa sección de pais/nais. 

2. Mantense o  equipo de apoio da biblioteca formado por distinto profesorado que nos reunimos 

unha vez á semana para programar as actividades. 

3. Mantense o número de e-reader que se prestan en cinco. 

4. Continuamos coa figura do Alumno/a colaborador da biblioteca. 

5. Para festexar as Letras galegas, continuouse durante todo o ano 2016, en colaboración 

coa televisión local “Televinte”, coa realización do programa Manuel María “Un ano de poesía”.  

 

� Polo que afecta ao fondo documental, foron catalogados 388 documentos entre obras de 

referencia e literatura (382) e materiais audiovisuais (6) e déronse de baixa 249 títulos co programa 

Meiga, procurouse, nas adquisicións, atender todas as peticións de libros dos distintos sectores 
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implicados, os alumnos, os departamentos e os seleccionados polo propio equipo da biblioteca. Este 

ano aumentou o número de novos rexistros debido ás doazóns que se fixeron por parte de particulares. 

 

� Para a difusión dos fondos entre toda a comunidade educativa, ademais do expositor das 

novidades, do de libros de lectura obrigada na propia sala, do blog da biblioteca e da publicación en 

internet do catálogo da biblioteca  elaboráronse as guías de novidades que se expuxeron na biblioteca, 

nos taboleiros  de anuncios e tamén se colgaron na páxina web do centro na sección da biblioteca. 

Tamén se publicou no blog e se expuxo na propia biblioteca o catálogo de libros dixitais que se poñen 

á disposición dos usuarios e creouse un novo blog para dar visibilidade a este novo catálogo. 

 

� Respecto do uso da biblioteca, temos que facer unha valoración moi positiva do mesmo, 

aínda que non contamos coas estatísticas exactas, porque non facíamos o rexistro diario del, hai que 

sinalar o seguinte: 

 

1. Todos os recreos estaban ocupados os ordenadores con conexión a internet. 

2. Continuouse coa figura do “Colaborador da biblioteca” con 13 alumnos/as.  

3. Ademais, un importante número de alumnos viñan a estudar e facer os seus traballos. 

4. Aumentou considerablemente a utilización da biblioteca como aula por profesores que 

quixeron traballar cos alumnos en alfabetización informacional e educación documental e tamén 

utilizala como sala de proxeccións.  

5. Séguese co rexistro para os préstamos de aula, que permite ao profesorado levar máis de 

tres exemplares ou obras para traballar na clase. 

 

� Respecto aos índices de lectura, nos movementos de fondos bibliográficos observamos 

que, dun total de 1299 empréstitos, os títulos máis solicitados foron: Don Quijote de la Mancha (25 

empréstitos), El niño en la cima de la montaña e A ferida do vento (22 empréstitos), A mansión dos 

Pampín e Escarlatina a cociñeira defunta (20 empréstitos), El mundo de Sofía (18 empréstitos), 

Querido hijo, estás despedido e Contos por palabras (16 empréstitos). Os libros dixitais suman un 

total de 26 empréstitos. Compre destacar que os libros máis solicitados seguen a ser os de lectura 

obrigatoria e os do club de lectura.  

 

� Os lectores máis activos foron seis profesores con 105, 40, 24, 24, 20 e 20 empréstitos 

cada un , entre o alumnado temos sete como os que máis usaron o servizo de préstamo con 57, 35, 32, 

30, 24 e 22 empréstitos respectivamente repartidos polos diferentes cursos. No referente ao apartado 
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de pais/nais as estatísticas amosan a tres lectores que destacan con 36, 34 e 8 empréstitos 

respectivamente, o que supón unha considerable suba con respecto ao ano anterior. 

 

� No que afecta á formación de usuarios e educación documental proxectouse unha 

presentación en Power Point e deseñáronse actividades para practicar a busca de información nas 

obras de referencia. Todo isto foi levado á práctica cos alumnos de 1º de ESO durante o primeiro 

trimestre. 

 

� Durante a primeira quincena do curso fixéronse os carnés de biblioteca a todos os alumnos 

que se incorporaron ao centro, así como ao novo profesorado. 

 

� Fixéronse os carnés identificadores aos colaboradores.  

 

� Elaborouse o calendario para os colaboradores. 
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2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

A organización do espazo, a catalogación, a sinalización dos fondos, e o etiquetado foi unha 

actividade constante ao longo de todo o curso. A maiores realizáronse as seguintes: 

 

� Manter na páxina web do centro (http://www.edu.xunta.es/centros/ieslamaquendas) os 

materiais elaborados de formación de usuarios e guías de lectura e o enlace directo ao noso catálogo 

na OPAC Meiga. 

 

� Mantívose “Biblioquendas” o blog da biblioteca para fomentar  a lectura, o uso da 

biblioteca e para ser unha xanela de todas as actividades do centro. Dende a súa creación en xaneiro 

de 2011 conta con máis de 45.480 páxinas vistas, o que supón un incremento de 13.480 con respecto 

ao ano pasado. (http://biblioquendas.blogspot.com). 

 

� Seguiuse co préstamo de libros dixitais, para iso fixéronse unhas normas de uso e tamén 

un listado de todos os libros dispoñibles para o préstamo. Todo este material foi colgado no blog da 

biblioteca: 

http://biblioquendas.blogspot.com.es/search/label/e-Book 

 

� Continuouse co blog de catálogo de libros dixitais. 

http://bibliodixital.blogspot.com.es 

 

� Elaborouse o Plan anual de Lectura coas achegas dos distintos Departamentos didácticos. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Plan%20de%20lectura%20anual%202

016-2017.pdf 

 

� Continuamos coas tres seccións do club de lectura: alumnado, profesorado e pais/nais.  

Este ano contamos con cerca de 160 membros xuntando todas as seccións. 

 

� Na primeira quincena do curso entregáronselle aos novos alumnos e profesores os carnés 

da biblioteca. 
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� Difusión da guía de normas e servizos da biblioteca con información sobre como buscar 

os documentos.  

 

� Fixéronse sesións de formación de usuarios para o alumnado de 1º e 2º de E.S.O. 

consistente na proxección dun vídeo sobre a nosa biblioteca.feito polo alumnado de Investigación e 

tratamento da información. Esta actividade realizouse en horas de titoría polos membros do equipo da 

biblioteca. 

https://youtu.be/Q4NN72_wZq8 

 

� Este curso continuouse co alumnado colaborador da biblioteca, para elo fíxose unha 

guía de colaboradores e uns identificadores coas fotos do alumnado voluntario. Tamén se elaborou un 

calendario anual para este alumnado. Neste curso contamos con 13 voluntarios/as para esta tarefa.  

 

 

 

� O 28 de Novembro para promocionar a biblioteca fíxose o Reto do maniquí. 

http://biblioquendas.blogspot.com.es/2016/11/o-reto-do-maniqui.html 

 

� Na semana do Día Internacional das Bibliotecas, do 24 ao 28 de outubro, fíxose un 

mercadiño de libros de segunda man en colaboración co Club de Lectura “A Quenda do libro” 
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� Elaboración de tres  Guías de lecturas recomendadas para o Nadal. 

http://biblioquendas.blogspot.com.es/2016/12/recomendacions-de-lectura-para-o-nadal.html 

 

� Para celebrar o ano de Manuel María, en colaboración con Televinte, fixemos a campaña 

Un ano de poesía. Esta campaña consistiu na emisión diaria dun poema gravado do autor mencionado 

anteriormente. Esta campaña rematou o 31 de decembro de 2016.  

http://biblioquendas.blogspot.com.es/search/label/Un%20ano%20de%20poes%C3%ADa 

 

 

 

� No apartado de celebracións e conmemoracións ao longo do curso fixéronse as seguintes 

exposicións: 

 

� Do 21 ao 25 de novembro: Semana contra a violencia de xénero. 
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� Do 5 ao 9 de decembro: Semana de Eduardo Mendoza (Premio Cervantes 2016) 

 

 

� Do 12 ao 21 de decembro: Semana do Nadal. 

 

 

� Do 16 ao 20 de xaneiro: Semana de Care Santos (Premio Nadal) 
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� Do 30 de xaneiro ao 3 de febreiro: Semana da Paz. 

 

 

� Do 13 ao 17 de febreiro: Semana do amor. 

 

 

� Do 20 ao 24 de febreiro: Semana do Entroido. 
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� Do 6 ao 10 de marzo: Semana da Muller Escritora. 

 

 

� Do 20 ao 24 de marzo: Semana da Árbore e da Poesía. 

 

 

� Do 3 ao 7 de abril: Semana Astronómica. 
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� Do 18 ao 21 de abril: Semana De Elena Gallego Abad. 

 

 

� Mes de maio: Letras Galegas (Carlos Casares). 

 

 

� Durante a semana do 6 ao 10 de febreiro en colaboración co Departamento de Latín e 

Grego tivo lugar na biblioteca o concurso Odisea de cultura clásica. 
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� O 9 de febreiro, en colaboración co departamento de Lingua Castelá e co club de lectura, 

fixéronse catro sesións de animación lectora, dúas para o alumnado de 1º e outras dúas para o de 2º 

de ESO baseadas nos libros “Donde esté mi corazón” de J. Sierra i Fabra e “Pídeme la luna” de Care 

Santos respectivamente. 

 

 

 

� Concurso de cartas de amor e poesía, organizado pola biblioteca en colaboración co 

equipo de Normalización Lingüística do que se fixo a entrega de premios o día 21 de febreiro na 

biblioteca. 
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� O día 24 de febreiro coa presenza do seu director, David Vázquez, proxectouse o 

documental “O Moredo” A resistencia do Entroido Ribeirao, para o alumnado de 3º e 4º de ESO. 

Esta actividade fíxose en colaboración co departamento de Xeografía e Historia e co Equipo de 

dinamización. 

 

 

� O día 18 de abril tivemos un encontro coa escritora Elena Gallego Abad para falar co 

alumnado de 2º e 3º de ESO e tamén con alumnos de 1º de BAC. Esta actividade foi feita en 

colaboración co club de lectura A Quenda do Libro, o Seminario de Lingua Castelá e a Biblioteca. 
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� Durante a Semana do libro habilitouse unha mesa no corredor para expoñer todos os 

materiais produto do expurgo e que o alumnado puidera levar todo o que lle interesara. 

 

 

 

� Realizáronse 7 Guías de Novidades ao longo do curso: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%201.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%20do%201%C2%BA%20Trimestre-2.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%20do%202%C2%BA%20Trimestre-1_0.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%204_0.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%20do%202%C2%BA%20Trimestre-2.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%20do%202%C2%BA%20Trimestre-4.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Novidades%20do%203%C2%BA%20Trimestre-1.pdf 

 

� Para o Día mundial do libro en colaboración co club de lectura “A Quenda do libro” tivo 

lugar unha reunión conxunta de todas as seccións do club de lectura para comentar o libro “Querido 

hijo estás despedido” de Jordi Sierra i Fabra. 
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� O día 2 de maio tivemos un encontro coa escritora Mercedes Leobalde. Esta actividade 

foi organizada conxuntamente polo club de lectura e pola biblioteca e foi dirixida ao alumnado do 

club de lectura e ao de 1º de BAC para comentar o libro Funambulistas. 

 

 

 

� O 16 de maio, na biblioteca do centro e para festexar as Letras Galegas, fíxose unha 

lectura de relatos do libro de Carlos casares Vento Ferido. Esta actividade contou coa colaboración do 

club de lectura A Quenda do libro. 
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� Mantívose un expositor para dar visibilidade as novidades. 

 

 

 

� Rematouse coa sinalización dos andeis. 

 

� Mantemento da caixa de suxestións, para facilitar a adquisición dos materiais que 

interesan ao alumnado. 

 

� Reorganización do arquivo histórico. 
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3. PRODUCIÓNS DA BIBLIOTECA 
 

Desde a biblioteca do I.E.S. Lama das Quendas de Chantada realizamos os seguintes traballos 

e publicacións: 

 

� Blog da biblioteca “Biblioquendas” http://biblioquendas.blogspot.com. 

� Blog para dar visibilidade ao catálogo de libros dixitais: “Biblioquendas dixital”. 

http://bibliodixital.blogspot.com.es. 

� Identificadores dos alumnos colaboradores. 

� Carnés do alumnado e do profesorado novo. 

� Guía de colaboradores. 

� Carteis anunciadores do “Mercadiño de libros”. 

� Cartel anunciador de “Manuel María, Un ano de poesía”. 

� Cartel anunciador da proxección da curta “O Moredo”.  

� Gravación e edición dos vídeos “Un ano de poesía”. 

http://biblioquendas.blogspot.com.es/search/label/Un%20ano%20de%20poes%C3%ADa 

� Cartel do concurso de Cartas de Amor. 

� Recomendacións de lectura para o Nadal 1º e 2º de ESO. 

� Recomendacións de lectura para o Nadal 3º e 4º de ESO. 

� Recomendacións de lectura para o Nadal BAC e adultos. 

� Guía de Novidades 1. 

� Guía de Novidades 2. 

� Guía de Novidades 3. 

� Guía de Novidades 4. 

� Guía de Novidades 5. 

� Guía de Novidades 6. 

� Guía de Novidades 7. 

� Plan anual de lectura 2016-2017. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamaquendas/system/files/Plan%20de%20lectura%

20anual%202016-2017.pdf 

� Enquisa sobre o uso da biblioteca para profesorado e alumnado. 

� Enquisa de avaliación do Plan anual de lectura. 

� Listado de libros en formato dixital. 
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� Díptico de formación de usuarios da biblioteca escolar con informacións sobre a 

organización e a busca de documentos. 

� Formularios para que o alumnado faga suxestións de novas adquisicións, tanto de 

material bibliográfico como en soporte dixital. 
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4. AVALIACIÓN  
 

� Atendendo aos criterios de avaliación expostos no noso proxecto de biblioteca escolar, 

temos que destacar que a dispoñibilidade do profesorado de garda de biblioteca aumentou con 

respecto a do ano pasado pasando de 21 períodos lectivos a 23, o que nos impediu abrir a biblioteca 

máis horas. Este curso abriuse catro horas en sesións de tarde o que facilitou o préstamo ao alumnado 

de educación de adultos pero ao mesmo tempo reduciu as horas de apertura matutinas. Segue a ser 

obxectivo do noso proxecto de biblioteca escolar poder abrila durante todo o horario escolar pola 

mañá e que se poida abrir polas tardes, fóra do horario lectivo do alumnado. Pensamos que o ideal 

sería que se creara nos centros educativos a figura dun bibliotecario con horario completo de 

dedicación á biblioteca e un equipo de biblioteca, formado por persoal docente, para dinamizar e 

organizar as actividades formativas e do proxecto lector. 

 

� Para coñecer a valoración dos usuarios pasóuselles unha enquisa ao profesorado e outra ao 

alumnado sobre o uso da biblioteca. Os resultados pódense ver nos seguintes enlaces: 

https://docs.google.com/forms/d/1aWLMNWdlvDr4Q6X7HIQIVlMl1CJhznoGfAEAk4xSiN4/viewanalytics 

https://docs.google.com/forms/d/1M0HEsv_4Om87w9DAkuD5XNGjiU0Bxjchr64fVYzFg3Y/viewanalytics#start=publishanalytics 

 

En canto á enquisa do profesorado, dun total de 41 profesores contestaron 25 cos seguintes 

resultados: 

 

� O 8% recoñece utilizar a Biblioteca como uso persoal case todos os días, o 8% unha ou 

dúas veces a semana o 20% unha ou dúas veces ao mes, o 16% unha ou dúas veces ao trimestre, o 

36% algunha vez durante o curso e o 4% nunca. 

� Na labor docente o 20% di usala unha ou dúas veces ao mes, o 72% utilízaa algunha vez 

no curso mentres que o 8% nunca.  

� Por riba dun 80% valora como moito ou bastante que é un recurso pedagóxico ao servizo 

dos procesos de ensino- aprendizaxe, que favorece a adquisición do hábito lector, que facilita a 

educación para o uso da información, que actúa como factor de compensación, que conta con fondos 

suficientes e equilibrados, que atende as necesidades dos departamentos e que mercou os fondos que 

aconsellou o departamento. 

� A maioría do profesorado valora positivamente os fondos existentes, o horario de 

apertura, as actividades que se organizan, a sinalización e colocación da sala, o profesorado encargado 

e o servizo de préstamo. 
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� O 42,1% considera que debe mellorar o horario de apertura, o 36,8% os espazos e o 

mobiliario e o 31,6% os fondos documentais. 

� Como datos destacables son: 

• 20% non sabe consultar o catálogo da biblioteca. 

• 20,8 % recoñece non colaborar en ningunha actividade organizada pola biblioteca e o 

50% que casualmente. 

• 12% recoñece non saber como están ordenados os libros. 

• Compre subliñar que hai dous profesores que piden que se abra a biblioteca pola tarde 

para facilitar ao alumnado da ESA o acceso a biblioteca. Durante este curso estivo aberta unha sesión 

diaria para este alumnado e o uso que se fixo desta foi moi pobre, co que nos leva a propoñer a 

redución deste horario e pasalo para a mañá que si ten máis demanda e afluencia de alumnos. 

 

No referente á enquisa do alumnado os participantes foron 242 dos que se extraen as 

seguintes conclusións: 

 

� O 99,1% do alumnado coñece a Biblioteca. 

� O 15,2% declara que nunca vai á biblioteca e o 46,4% di que acude algunha vez durante o 

curso. 

� O 47,9% recoñece que nunca vai á biblioteca co profesorado e o 40,8% que acode algunha 

vez durante o curso. 

� As áreas nas que máis se usa son en Lingua e literatura castelán (45,5%) e galega (44,2%), 

mentres que un 30% di que ningunha.  

� Durante os recreos o 43,2% utiliza a biblioteca para facer os deberes e o 47%  para levar 

material en préstamo. Compre destacar neste punto que o 19,9% recoñece non usala nunca. 

� O 39,5 % recoñece que nunca e o 32,6% que case nunca consulta libros, enciclopedias e 

outros materiais da biblioteca para facer os traballos de clase. 

� En canto ao servizo de préstamos o 58,9% leva libros de lectura obrigada e o 29,2% libros 

que lle gustan. Pola contra o 27% nunca leva nada. 

� A valoración dos servizos prestados é ben ou moi ben nos seguintes puntos: Préstamos 

(97%), horario de apertura (86,8%), profesorado encargado (86,4%), colocación (91,8%), sinalización 

da sala (85,8%), actividades programadas (87,9%) e fondos existentes (83,5%). 
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� O peor valorado neste apartado do ano pasado, a accesibilidade a internet, que conseguira 

un 66% de valoración ben e moi ben, pero este ano consegue un 81,1% o que se considera un ascenso 

considerable. 

� Como propostas de melloras destacan: 

• O 33,8% que se utilice co profesorado con máis frecuencia. 

• O 28,6% que haxa máis películas e música actuais. 

• O 26,9% pide máis libros do seu gusto. 

• O 24,4% declara que non hai nada que mellorar. 

 

� Valoramos moi positivamente a reunión semanal do equipo, que consideramos 

IMPRESCINDIBLE para seguir avanzando nos traballos do proxecto e coordinar os mesmos. Sen esa 

reunión tería sido imposible acadar moitos dos obxectivos. Grazas a ela conseguimos coordinar os 

traballos de fomento da lectura e formación de usuarios e reorganizar a biblioteca realizando o 

expurgo e a catalogación dos numerosos fondos dispoñibles.  

 

� Este ano comezouse coa revisión do catálogo en Meiga, xa que, moitos libros presentan 

erros ou están mal catalogados. 

 

� Durante este curso houbo doazóns de lotes de libros por parte de particulares aos fondos 

bibliotecarios. 

 

� Este curso traballouse con dez seccións do clubs de lectura: Unha de profesorado, unha de 

pais/nais e sete de alumnado. Compre destacar a continuidade do grupo de pais/nais que 

consideramos moi importante pola axuda e exemplo que pode ser para o resto da comunidade 

educativa. 

 

� Respecto ás melloras nas infraestruturas e mobiliario estamos satisfeitos coas melloras nas 

seccións que quedaban. Rematouse coa sinalización definitiva e coa reetiquetación dos fondos 

existentes.  

 

� Respecto ao inventario dos fondos que están nos departamentos habilitouse un rexistro 

dende o XADE para facilitar a tarefa aos xefes de departamento. 
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� En canto ao funcionamento e utilidade do programa Meiga, a avaliación é positiva para a 

catalogación e o servizo de préstamo, pero deben ser melloradas as opcións do programa que 

permiten a obtención de estatísticas de libros e usuarios e a posibilidade de traballar importando 

rexistros dende a Biblioteca Nacional que é a máis completa para os materiais que nós temos e que 

nos facilita moito o traballo de rexistro e catalogación tamén sería interesante a modificación do 

programa no referente ás baixas de libros, xa que seguen aparecendo no catálogo de libros e ocasiona 

moitas confusións.. 

 

� Respecto a dispoñibilidade dos documentos e o servizo de préstamo, non houbo 

dificultades salientables, compre destacar que este ano se mantiveron os préstamos realizados nuns 

niveis semellantes ao ano anterior. 

 

� Respecto ao nivel de formación dos usuarios temos que destacar a colaboración dos 

profesores que usaron a biblioteca como aula traballando na localización e uso de documentos e 

recursos informáticos. Tamén temos que seguir procurando conseguir máis colaboración por parte do 

profesorado nas actividades programadas pola biblioteca, xa que esta é moi escasa e sen a súa 

participación é imposible conseguir uns resultados óptimos. 

 

� No tocante ao programa de actividades de animación á lectura, tivemos ampla 

participación nas que se realizaron. As estatísticas amosan un número de empréstitos que indica un 

nivel do hábito lector aceptable. 

 

� A utilización na biblioteca das novas tecnoloxías da información foi constante ao longo do 

curso, o que permitiu mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

� Séguese a utilizar a biblioteca como sala de proxeccións despois da colocación da pantalla 

e do proxector. 

 

� A valoración xeral do funcionamento do noso proxecto de biblioteca escolar por parte da 

comunidade educativa é moi positiva, e consideramos necesario continuar no PLAMBE para seguir 

acadando os obxectivos propostos. 
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5. PREVISIÓNS DE FUTURO 
 

O nivel de uso da nosa biblioteca e a valoración positiva que a comunidade educativa fai dela, 

permítenos pensar que os cambios postos en marcha nestes últimos anos axudarán a incrementar o seu 

papel como dinámico centro de recursos e activo servizo de información cun valor esencial en 

relación coa aprendizaxe, as tarefas docentes e o contorno social e cultural do noso centro. 

 

Neste senso continuaremos na liña marcada en anos anteriores e afondaremos naqueles 

aspectos que aínda que iniciados lles queda marxe para ser desenrolados. Centraremos o noso traballo 

en alcanzar os seguintes obxectivos: 

 

� Como previsións futuras tentarase corrixir aqueles puntos que obtiveron peores 

valoracións na enquisa de uso da biblioteca. Tentaremos aumentar o horario de apertura, mellorar os 

espazos e o mobiliario, que haxa máis colaboración por parte do profesorado, que se utilice máis 

como aula, etc… 

� Adquisición de fondos documentais e materiais informáticos para completar a nosa 

colección, e catalogación e rexistro dos mesmos co programa Meiga. 

� Tentarase continuar coa  apertura da biblioteca por parte do profesorado de ESA. Todo isto 

condicionado pola dispoñibilidade  horaria. 

� Continuar a facer actividades encamiñadas ao fomento da lectura e a desenvolver o gusto 

pola mesma. 

� Continuar cos encontros con autores. 

� Potenciar o uso dos e-reader, para iso continuaremos completando o catálogo de libros 

ofertados. 

� Conseguir máis implicación do profesorado nas actividades organizadas pola biblioteca. 

� Seguir coa organización do arquivo histórico situado a carón da biblioteca, onde se 

colocaron os fondos resultantes do expurgo e aqueles libros que por haber varios exemplares non 

poden estar expostos na biblioteca por razóns de espazo. 

� Organización de actividades que achegue a biblioteca a toda a comunidade educativa, 

procurando a implicación e a colaboración dos distintos departamentos didácticos no seu 

desenvolvemento. 

� Continuaremos coa revisión do catálogo Meiga, xa que moitos dos fondos catalogados 

carecen de datos importantes para a busca de títulos. 
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� Organización das actividades incluídas no Proxecto Lector que atinxen especialmente á 

biblioteca: club de lectura, blogue da biblioteca escolar, 

 

Está previsto que continúe existindo un equipo de biblioteca, aínda que a actual 

dispoñibilidade horaria non é suficiente para que a biblioteca escolar estea aberta o máximo de tempo 

posible e se poidan desenvolver os obxectivos programados. 

 

Dado que a maior parte dos cambios na reorganización do espazo dos fondos xa está feita e a 

documentación redactada, contamos con poder dedicarlle máis tempo á organización e desenrolo das 

actividades de fomento da lectura programadas no noso proxecto de biblioteca para o curso 2016-

2017.  

 

Chantada, 30 de maio de 2017. 

 

Visto e prace  
O DIRECTOR  

 

Asdo: Javier Conde Vázquez 

O RESPONSABLE DA BIBLIOTECA 

 

Asdo: Alfonso Fernández Rodríguez 

 


