PARA RECORDAR: PLAMBE 2018 - 2019
setembro
outubro
Novembro

INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL (SETEMBRO)
CONVOCATORIAS:

CLUBS DE LECTURA, BIBLIOTECAS SOLIDARIAS, BIBLIOTECA CREATIVA, RADIO NA BIBLIO

Decembro
xaneiro
febreiro
Marzo
abril
maio
Xuño

CONVOCATORIA: CONCURSO DE TRABALLO POR PROXECTOS (18 de abril de 2019)
CONVOCATORIA: PLAMBE 19/20 (DOG 16 de abril de 2019)

• Hai que confirmar a vontade de continuar (ou non) no Plan de mellora, mediante a presentación da
solicitude (Anexo I) + liñas prioritarias para o curso 18/19 (guión no anexo VIII)
• Anexos VI e VII
Terase en conta a valoración da memoria do presente curso para a continuidade.
As contías asignadas serán significativas; dependerán da valoración acadada na memoria, a tipoloxía de centro, o nº de unidades
e de alumnado e as liñas prioritarias para o curso 2019/2020
No caso de haber cambio de responsable, deberá comunicarse en correo electrónico dirixido á
Dirección Xeral de Centros, no correo bibliotecasescolares@edu.xunta.es , indicando nome, DNI,
correo electrónico e formación específica da nova persoa responsable

MEMORIA FINAL
Prazo: 10 de xuño de 2019. Ver
convocatoria (DOG 9 de maio de 2018)
1) Formulario web
2) Memoria pedagóxica (límite 30 páx. Incluídas
imaxes)
Detallará:
Grao de cumprimento dos obxectivos propostos
Breve descrición das actividades desenvolvidas
Avaliación (das actividades e do funcionamento dos
servizos da biblioteca)
Previsións de futuro
Modo de envío: a través do formulario
web, como documento anexo

XUSTIFICACIÓN DE GASTOS
Prazo: 10 de xuño de 2019.
Anexo IX(Ver convocatoria DOG 23 de abril de
2018). Non é necesario enviar facturas, gárdanse
na secretaría do centro (identificar
correctamente) + Anexo de incorporación de
crédito.
Non se poden intercambiar as partidas
Débese xustificar igual (ou superior) cantidade da
asignada (Ver orde de resolución, DOG 10 de
setembro de 2018)
CPR: Instrucións remitidas no
documento enviado aos centros

ANTE CALQUERA DÚBIDA
ASESORÍA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
MARÍA JOSÉ POUSA
SERGIO MEIS
PACODÍAZ
CHELO GUNDÍN
PAZ PEREIRO
CRISTINA NOVOA.
bibliotecasescolares@edu.xunta.es
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