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1. Grao de cumprimento de obxectivos

Organización e xestión:
1.1. Deuse de alta como usuarios a todo o alumnado e profesorado novo. Non houbo solicitudes de

pais ou nais (non hai o costume). Non hai cambios nos departamentos didácticos que teñen número
de usuario asignado: LG, LC, FR, Relixión e Lingua inglesa. A única novidade é a alta de 5 contas de
usuario destinadas e rexistrar os movementos e préstamo de fondos das Mochilas Viaxeiras.

1.2. Rexistro e catalogación das novas adquisicións e avanzar na catalogación e organización do
fondo vello. Dáse prioridade á catalogación das novidades adquiridas. 

◦ En  canto  ao  material  da  biblioteca  non  catalogado,  este  curso  demos  prioridade  ás
seccións de ciencias (estamos a rematar coa revisión e expurgo especialmente nas CDU do
52 a 599). Imprimiuse unha lista dos números de rexistro aínda non utilizados en Meiga para un
mellor control do material  pendente de catalogación (ou de localizar).  Revisáronse os vellos
libros de rexistro manual, e atopamos varios erros: a) salto de 100 números, do R.119 ao R.220
Utilizaranse para catalogar material vello sen rexistrar “rescatado” de andeis e departamentos.
b)  Hai  moito  material  que  se  ten  dado  de  baixa  en  expurgos.  Reutilizaremos  tamén  eses
números, ata cubrir todas as baixas. A finalidade disto é que o número de rexistros en Meiga
coincida exactamente co número real de fondos. 

◦ Avánzase  na  catalogación  dos  fondos  de  lecturas  adaptadas  de  lingua  inglesa,  poñendo
especial coidado na clasificación por niveis (de 1º a 4ºESO e bacharelato-lectores avanzados)
coa colaboración do xefe do departamento de Lingua Inglesa.

◦ Ademais,  sacouse un pouco máis de fondo antigo gardado nos departamentos ou aulas
para  a  súa  catalogación.  O  máis  interesante  e  pertinente  para  o  seu  uso  queda  na
Biblioteca; o resto devolveuse aos departamentos correspondentes.

1.3. Recolocar  andeis  para  optimizar  mellor  o  espazo e,  á  vez,  facer  un expurgo de  materiais
deteriorados ou obsoletos en todas as seccións (incluíndo audiovisuais), coa finalidade de
conseguirmos  máis  espazo  e  uns  fondos  máis  útiles  e  actuais.  Empezouse,  pero  queda
pendente: tanto o expurgo pormenorizado como a mellor colocación de toda a Biblioteca requiren
moitas horas seguidas de traballo que non temos nin é posible dedicar sen descoidar outras facetas
do noso traballo. Revísase e  ordénase algunha sección de forma temática, máis eficaz para a súa
localización, pero segue pendente a súa sinalización mediante cartelas.

1.4. Séguese a revisión do campo “materias” para conseguir unha áxil localización dos materiais
desde a páxina web, e facilitar a elaboración de itinerarios lectores. Seguimos galeguizando e
evitando as duplicidades nas entradas do campo “materia” para evitarmos confusión á hora
das buscas. Os criterios  están cada vez mellor  definidos e  unificados;  porén convén revisar  en
profundidade, polos erros provintes da incorporación de rexistros dende REBECA.

1.5. Fomentouse o uso do alumnado e do profesorado interesado (en particular, dos departamentos de
LC,  LG, LF,  Bioloxía  e Relixión)  da biblioteca para préstamo de lecturas e material  de consulta.
Atendeuse a todas as peticións de libros do alumnado e dos departamentos.
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Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, integración no tratamento do
currículo e contribución á alfabetización múltiple e desenvolvemento das 
competencias básicas do alumnado:
1.1. Falouse con varios departamentos para recoller peticións: responden especialmente os de LG,

LC e LF. Tamén os de Orientación, Relixión e Ciencias Naturais (Bioloxía). Adquírense fondos de
lectura, libros informativos e monográficos. Faise unha bastante importante inversión en renovación
de títulos de material en DVD (películas e tamén documentais, destinados ao préstamo individual) a
pesar da prohibición de seu uso na docencia.

1.2. Escoitar  e  atender  as  suxestións  e  peticións  do  alumnado  á  hora  de  adquirirmos  novos
fondos: dos 93 volumes de material adquirido con cargo ao orzamento do PLAMBE, 10 son peticións
directas do alumnado (un 10,75%). Porén, hai outro material que se adquire pensando neles (libros
informativos, de lectura, CD ou DVD potencialmente interesantes).

1.3. Apoiar  as  necesidades  do  profesorado  e  pedir  a  colaboración  directa  dos  departamentos
(especialmente dos que non son de linguas) e das titorías para deseñar actividades conxuntas,
nas que se usen os recursos dispoñibles. Non foi posible por falta de reposta dos departamentos:
os que máis e  mellor  responden son os de linguas (galega e francés).  Hai  descoñecemento de
estratexias de promoción da lectura e non se favorece a inversión de tempo material en actividades
en e coa biblioteca. Tampouco hai espazo horario para artellar ben actividades co profesorado.

1.4. Difundir os servizos e actividades da biblioteca polos medios habituais: o espazo da biblioteca
na páxina web do instituto,  carteis,  recomendacións e avisos ás titorías, folletos,  guías en
papel, o correo electrónico, anuncios e programas radiofónicos da biblioteca emitidos pola
radio escolar do centro (Radio Areal 7). Os anuncios fixéronse esencialmente na páxina web da
biblioteca, carteis en corredores e na porta da propia biblioteca, e sobre todo (e isto é o que mellor
funciona)  facendo  correr  a  voz  a  través  do  alumnado  asiduo,  tamén  grazas  aos  axudantes  de
biblioteca. Radio Areal 7 segue a estar dispoñible ao uso,  pero non hai profesorado responsable
como para colaborar na elaboración de anuncios ou programas; para o equipo de biblioteca faise moi
difícil (ou imposible) manter unha programación de anuncios ou programas estable.

1.5. Publicar,  coa  colaboración  dos  axudantes  da  biblioteca  ou  doutros  grupos  de  alumnado,
trípticos sobre autores ou datas concretas, boletíns de novidades, guías de lectura; animar a
que os departamentos publiquen recomendacións para as súas materias, especialmente aos
que inclúen lecturas na súa programación de aula. Editar guías para as familias, como poden
ser suxestións de lecturas para as vacacións,  de libros para agasallo...  Elaboráronse novos
listados de lecturas para a materia de Lingua e Literatura Galega de 1º a 4ºESO; Lingua  Castelá de
1º e 2ºESO e Bioloxía. O alumnado de ITI de 1º e 2ºA, con axuda da encargada da biblioteca, ten
elaborado guías de recomendación, incluíndo unha especial polo Día da Poesía/ Día de Rosalía. As
profesoras encargadas da biblioteca elaboraron outros trípticos e listados. O alumnado voluntario da
biblioteca atópase en proceso de preparar e editar as súas propias recomendacións en trípticos.

1.6. Planificar encontros con autores ou outras persoas da comarca que poidan vir contar as súas
experiencias relacionadas coa lectura, coa interpretación, coa literatura popular, cos oficios...
Para  isto,  colaborar  con  outras  bibliotecas  do  concello  ou  da  comarca  ou  asociacións
culturais. Aínda non se ten establecido unha colaboración real coas bibliotecas máis próximas (a do
Concello  e a do  CEIP de Carnota). Houbo un primeiro achegamento coa invitación por parte do
CEIP a participar nas actividades organizadas para o Día do Libro en colaboración co Concello, á que
nos sumamos realizando unha actividade de apadriñamento lector cos nenos da escola infantil  A
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Galiña  Azul  de  Carnota,  que  temos  a  uns  50  metros.  Por  outro  lado,  iniciamos  un  préstamo
interbibliotecario coa biblioteca escolar do IES Fontexería de Muros, no que se estivo a intercambiar
cómics manga entre os meses de novembro e maio.

1.7. Fomentar  a  relación  con  persoas  da  contorna  e  familiares  para  facer  lecturas  públicas,
compartir experiencias lectoras... Fixéronse unha serie de charlas informais arredor das lecturas
con profesorado de Bioloxía, Matemáticas, LG e Orientación na nosa biblioteca na “semana do libro”,
durante os recreos do 23 ao 27 de abril.

Formación de usuarios e adquisición da competencia informacional / ALFIN
1.1. Deseñar sesións de formación básica, especialmente pensadas para alumnado de 1º da ESO e

persoal novo no centro, ensinándolles dentro do espazo físico da biblioteca, a organización e
colocación dos fondos, a importancia do coñecemento da CDU, as normas de funcionamento e
de comportamento, e a sección da biblioteca na web do centro e na de Meiga. Faise todos os
anos durante o mes de outubro en sesións de titoría. O alumnado de ITI,  por traballar na propia
biblioteca, ten unha formación maior e máis específica. Para o profesorado, deseñouse e repartiuse a
principios  de  curso  un  caderno  explicativo  da  organización  e  normas  da  nosa  biblioteca  e  a
importancia da catalogación dos fondos, os itinerarios lectores e recomendacións de lecturas para os
departamentos; tamén unha folla aclarativa sobre o Proxecto Lector de Centro e o Plan Anual de
Lectura, presentada en claustro.

1.2. Facer unha sesión de formación para todo o profesorado a inicios de curso ou en calquera
momento,  se houber demanda.  Non houbo demanda desta  formación.  Aínda así,  aproveitouse
durante a apertura de conta de usuario e tamén durante a actividade de coñecemento da biblioteca
coa titoría para explicar individualmente a todo o profesorado o funcionamento da biblioteca e as
buscas a través da web de Opac-Meiga. 

1.3. Convocar ao alumnado para “Axudantes da biblioteca”, e fomentar a súa colaboración nas
labores  de  xestión  e  fomento  do  uso  da  biblioteca  durante  os  recreos:  preferentemente,
alumnos e alumnas que xa coñezan ben o seu funcionamento en xeral (de 2º a 4º da ESO), pero
deixando aberta a posibilidade de admitir alumnado de 1ºESO. Tivemos catro voluntarios como
axudantes  de  biblioteca  que  colaboraron  na  busca  de  títulos,  colocación  de  libros  en  andeis,  e
puntualmente colaboración na dinamización de actividades (concurso de adiviñas, sesións de xogos
de mesa na biblioteca...). Para darlles mellor e maior recoñecemento do seu labor, solicitouse para
eles o Voluntariado na Biblioteca Escolar.

1.4. Deseñar  sesións  de  formación  ALFIN  para  ensinar  o  correcto  acceso  á  información,
contrastando fontes  en papel,  audiovisuais  e  da  rede (Internet)  para  seleccionar  os  datos
necesarios e relevantes, procesando a información recollida e tratándoa a través dos distintos
soportes na elaboración e presentación de traballos.  Este traballo faise fundamentalmente a
través das materias de ITI en 1º e 2ºESO.

1.5. Cúmprese o obxectivo de manter a oferta da materia Investigación e Tratamento da Información
(ITI) vinculada á biblioteca en 1º e 2º de ESO. 

Fomento da lectura e desenvolvemento do proxecto lector de centro:
1.1. Colaborar  cos  departamentos  no  deseño  dos  seus  itinerarios  lectores,  suxerindo  tamén

estratexias  para  traballaren  a  comprensión  e  a  expresión  lectora  e  escrita. Os  listados  de
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lecturas  de  LC para  2ºESO foi  elaborado  conxuntamente  entre  a  coordinadora  e  o  profesor  da
materia, conseguindo os títulos que non tiñamos. Para o alumnado de 1º e 4º adquiríronse os títulos
que non tiñamos, e duplicamos o número de exemplares de algúns títulos para 1ºESO. Adquiríronse
novos títulos de lectura e consulta para os departamentos de LG, LF, Orientación e Bioloxía.

1.2. Planificar  as  actividades  a  realizar  na  biblioteca  coa  colaboración  de  Actividades
Extraescolares e co EDLG, fixando desde o inicio do curso unhas actividades mínimas que  a
realizar e que figuren no Plan Anual de Lectura. Mantivemos a celebración do Día da Poesía co
recital no que participaron alumnado de todos os cursos e profesorado de varios departamentos do
centro  e  incluímos  dúas  actividades  de  xogos  na  biblioteca  nas  Xornadas  Culturais  (xogos  de
agudeza visual e memoria).

1.3. Dinamizar as seccións da biblioteca que menor uso rexistren para dalas a coñecer e animar a
usar eses materiais, como poden ser os manuais de consulta, os monográficos de temática
científica, manuais de historia, de arte... Este ano estivemos a dinamizar particularmente a sección
das Ciencias  Naturais  (Bioloxía,  Xenética,  temas relativos  á  auga),  banda deseñada (francesa e
manga), CD de música (de autores franceses) e cine (DVD de cinema francés).

1.4. Cumprimos co obxectivo  de  centrar  as actividades organizadas e realizadas polo  equipo de
biblioteca naqueles temas ou celebracións máis intrinsecamente relacionadas co libro,  coa
lectura ou a escrita en si,  implicando no posible a todo o centro e fixando algunhas delas
(Semana do Libro...) tal e como fixemos co Día da Poesía.  A cantidade de celebracións foi parella
ao tempo dispoñible e implicación de todos os sectores. Non se fixo actividade ou celebración do Día
das Letras Galegas por coincidir esa semana coas Xornadas Culturais e os festivos do 17 e 18 de
maio;  tamén  pola  falta  de  tempo  para  a  coordinación  entre  o  departamento  de  LG/EDLG  e  a
Biblioteca.

1.5. Organizar actividades de fomento da lectura, nas aulas e na biblioteca, tentando implicar a
máis  profesorado,  aos  PAS,  ás  familias...  para  realizaren  lecturas  públicas,  recitais...
Celebrouse  un recital  poético  para  o  Día  da Poesía no que participan  alumnado e profesorado;
realizouse un primeiro “ apadriñamento lector” entre alumnado de 1º e 2ºESO e os nenos da Escola
Infantil A Galiña Azul de Carnota durante os recreos do 24 e 27 de abril para celebrar o Día do Libro;
fixéronse charlas informais de varios profesores (de LG, matemáticas, bioloxía e orientación) sobre a
lectura dentro das actividades da semana do Libro. Fomentouse a lectura de banda deseñada (a
través  da  materia  de  2LEF)  e  manga  (co  intercambio  de  títulos  de  manga  no  préstamo
interbibliotecario co  IES Fontexería de Muros.

Actividades de formación no ámbito da biblioteca escolar nas que participou o 
profesorado
Tres profesoras do centro (as dúas do equipo e outra máis) asistiron ás  VIII  Xornadas de bibliotecas
escolares  de  Galicia (1  e  2  de  decembro  de 2017).  Ademais,  a  coordinadora,  Renée Huerta  Latrille
participou  na actividade de formación a distancia en Platega G1701041  Alfabetización informacional
(ALFIN) para bibliotecas escolares  e nos Encontros dos centros do Plan de mellora de bibliotecas
escolares 2017-18 celebrados en Santiago o 13 de marzo de 2018 en representación do  centro.

2. Actividades desenvolvidas ao longo do curso

No inicio do curso falouse e planificouse o traballo, tendo en conta a avaliación do curso anterior e o
proxecto aprobado para este curso. 
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2.1. Primeiro trimestre

• Asignáronse números de carnés de lectores para o alumnado e o profesorado novo.

• Elaboración  dos  listados  de  lecturas  recomendadas para  Lingua  Castelá  de  2ºESO
conxuntamente co profesor titular.  Adquiríronse todos os títulos necesarios para LC de 1º e 4ºESO
e para Bioloxía (para 3º e 4ºESO).  Revisión dos listados de LG, LF e LI, e publicación na sección
de  “Lecturas  recomendadas  por  departamentos”  da  páxina  da  biblioteca  na  web  do  centro.
[http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/69].

• Rexistro e catalogación. As persoas do equipo da biblioteca seguiron rexistrando e catalogando as
novidades  e  os  fondos antigos das  materias  que  máis  se  usan  e  que estaban gardados nos
departamentos didácticos ou nas aulas. Iniciouse a catalogación extensiva dos fondos de ciencias a
partir da CDU 52. Resultados da maratón de catalogación de libros de ciencia : máis de 30 libros
catalogados entre os que temos 28 libros catalogados para o fondo do Dpto. de Ciencias Naturais
(bioloxía) e 3 volumes catalogados para o fondo do Dpto. de Física e Química, máis a serie « Atlas
temáticos » da ed. Idea Books (21 títulos) catalogada.

• Investigación  e tratamento da información.  A coordinadora da biblioteca é quen imparte esta
materia en 1º e 2ºde ESO. Impártese na biblioteca, partindo dos fondos da mesma e utilizando
tamén a rede. Este ano centrámonos no traballo individual por temas, animando ao alumnado a
crear boletíns de recomendacións. Utilizouse a Radio Escolar para gravación de textos con  1º e
2ºA; pero non temos tempo abondo como para dedicarnos á montaxe de programas.

• Formación de usuarios e usuarias. Para colaborar coa posta en práctica do Proxecto Lector do 
centro é necesario que todos coñezan ben a biblioteca e, para iso, organizouse a primeira 
actividade de Formación de usuarios e usuarias nomeada Mergullámonos na biblioteca. Os 
grupos de 1º e o de 2º da ESO pasaron pola biblioteca para coñecela ou repasar as normas e os 
servizos que ofrece. Nesta sesión, adaptada a cada nivel educativo, coñeceron as normas de uso, a
colocación dos materiais, os distintos fondos e soportes cos que contamos e tiveron que buscar 
información poñendo en práctica o que se lles acababa de explicar. Os grupos de 3º e 4º realizaron 
unha actividade de busca de información en distintos manuais de consulta (dicionarios, 
enciclopedias etc).  Estas sesións realizáronse todas ao longo do mes de outubro para así 
conmemorar tamén o Mes da Biblioteca Escolar. 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/71 

• Axudantes da biblioteca.  De novo este curso houbo unha nova convocatoria para axudantes.
Presentáronse varios voluntarios, pero quedaron definitivos catro axudantes que fan quendas para
cubrir 4 recreos durante a semana. Ademais de axudar a colocar os materiais que son devoltos no
préstamo, axudan a outros compañeiros a buscar, recoméndanlles algúns materiais que gustan...
Como novidade, acollémonos á convocatoria das Bibliotecas Escolares Solidarias na modalidade de
Voluntariado na Biblioteca Escolar para dar mellor e maior recoñecemento do  labor dos  voluntarios
e voluntaria.

• Novembro: Mes da Ciencia en galego nas biblioteca. Respondendo á campaña da Consellería,
avanzamos  moito na catalogación dos fondos dispoñibles na biblioteca para todas as áreas do
ámbito científico (en concreto, das CDU do 52 a 599) e dedicamos un apartado especial “Ciencia en
galego”  nas  nosas  grellas  de  exposición  e  páxina  web  da  biblioteca
(http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/node/1593),  e  convocouse  un  concurso  de
carteis coa axuda do departamento de EpeV (Preséntanse só dous carteis, e dámoslles o 1º e 2º
premio, aínda que en principio tiñamos previstos 3 premios).

• Día contra a violencia contra a muller (de xénero). Para conmemorar esta data, mostramos unha
selección de materiais de consulta e lectura dispoñibles e unímonos á “marea laranxa” na biblioteca,
convidando a todos a vir vestidos desa cor o 25 de novembro. A profesora de EpeV habilitou un

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/69
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/node/1593
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/71
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pequeno espazo como para facer un “photocall” coa xente que viñera de laranxa, e o desexara. Coa
complicidade e colaboración do persoal da cafetaría, repartíronse gratis vasiños de zume de laranxa
e cartexos de mandarina a quen viñera con esa cor. Tamén na sala de profesorado.

• Mochilas viaxeiras. En decembro botaron a andar as nosas mochilas viaxeiras, unha por grupo (5
en total), cun número de usuario de biblioteca propio (do 105 ao 109) para rexistrar o número de
préstamos e renovacións. Empezamos un xoves, así que ese foi o día de devolución (a primeira
hora, en conserxería ou na biblioteca) e entrega (entre o cambio de quinta e última hora de clase). A
relación de títulos foi cambiando ao longo do curso, especialmente se coñeciamos ben os gustos do
alumno ou alumna que a ía recibir. Nelas, incluíuse o seguinte material: 

- 2 libros de lectura (1 en castelán, 1 en galego)

- 2 bandas deseñadas (1 en castelán, 1 en galego)

- 1 libro informativo destinado aos maiores da familia (nais, pais, outros familiares...)

- 1 revista (Quo, Muy Interesante ou National Geographic)

- Material audiovisual: 1 DVD (película) + 1 CD (música: galega, española, internacional...)

• Boletín  de  recomendacións  para  as  vacacións  de  Nadal.  Nos  últimos  días   do  trimestre
distribuímos  un  tríptico  coas  suxestións  de  lecturas  para  o  Nadal.  Aquí,  o  enlace  do
boletín:http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/node/1602 

2.2. Segundo trimestre

Nel, seguimos coas tarefas habituais: 

Planificar e catalogar as novas adquisicións; procúrase facer o mesmo cos fondos antigos que non
estaban  informatizados,  revisando  ademais  algúns  fondos  catalogados  deficientemente  para  poder
recuperar mellor a información desde a web de Opac-Meiga.

Actualizar os paneis de novidades  e  difundir  información  sobre  as  actividades  polos  medios
dispoñibles: carteis, avisos ao alumnado, etc.

Asesorar ao alumnado e profesorado que se achega á biblioteca nos recreos e realizar o préstamo e a
colocación dos materiais. Tamén recomendamos lecturas con axuda do alumnado de ITI, aconsellamos e
orientamos na elaboración de traballos e tarefas; formamos no uso dos sistemas operativos e programas
dos que dispoñen nos ordenadores da biblioteca, axudándoos a buscar e seleccionar mellor a información
nas páxinas web e do instituto, no espazo web do Proxecto Meiga... Tamén os axudamos coa impresión de
materiais ou coa posibilidade de gardala en memorias extraíbles para seguir traballando nas aulas ou nas
casas.

• Día da Poesía 2018.  Mantivemos a celebración do Día da Poesía para conmemorar a data de
nacemento  de  Rosalía  de  Castro,  tamén  cun  boletín  de  recomendación  especial.
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/node/1607  

Esta celebración é unha das actividades estrela da nosa biblioteca, pois nela participan alumnado e
profesorado do centro. Durante unha sesión de clase os grupos baixaron ao hall (diante do ximnasio) e
recitaron e escoitaron poesía, recitada entre todos: profesorado e alumnado; incluíndo a lectura de poemas
en nome dunha profesora ausente ese día  e que desexou participar  a  distancia.  Este  ano recitaron 5
profesores  (de  lingua  galega,  matemáticas,  PT  e  de  francés  (cunha  pequena  dramatización  feita  por
alumnado de 4º a base de versos de Rosalía en francés e galego), e a de educación física, que ademais
cantou “Airiños, airiños aires”,  e máis de 30 alumnos de todos os cursos. Por cuarta vez, facemos o recital
na planta baixa (no hall situado entre a biblioteca, a radio e o ximnasio) para compartirmos todo e non

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/node/1607
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/node/1602
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perder a actuación de ninguén, pois así todas as persoas escoitan aos demais participantes. Pódese ver
máis información aquí (http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/71)

• Día da muller, 8 de marzo.  Para facermos máis visible o traballo das mulleres, montamos unha
pequena mostra de obras feitas por mulleres ou que tratan delas: unha exposición na grella da
biblioteca e nas mesas inclinadas, coa finalidade de dar publicidade e ensinar a obra de distintas
figuras femininas importantes ao longo da historia ou autoras actuais.

2.3. Terceiro trimestre

Estas son as actividades principais realizadas:

• Día do Libro.  Sacouse unha exposición feita fai anos relacionada coa lectura:  “As miñas lecturas
favoritas” do espazo da biblioteca ao corredor, na parede lateral da biblioteca. Colgáronse todos os
carteis coa axuda do alumnado de ITI de 2ºB. 

Para conmemorar esta data organizáronse varias actividades nunha “Semana do libro”: 

a) Apadriñamento lector: nos recreos de martes 24 e venres 27 de abril realizamos unha actividade
de lectura de contos cos nenos da escola infantil A Galiña Azul de Carnota, que temos a uns 50
metros. O martes 24 foron tres rapazas de 1ºESO  e unha de 2ºB, que leron dous contos para
nenos (Dez  abellas  na  laranxeira,  de Marilar  Aleixandre,  en  Xerais;  e  Non  fai  falta  a  voz,  de
Armando Quinteiro, en OQO) e o venres 27, dous rapaces e dúas rapazas, todos eles de 2ºB (leron
de novo  Dez abellas na laranxeira,  de Marilar Aleixandre, e o contiño  Parella guai,  da serie dos
Contos da rata Luísa, en A Nosa Terra). Dita actividade surxiu como resposta á invitación por parte
do  CEIP  de  Carnota  a  participar  nas  actividades  do  Día  do  libro  organizadas  polo  CEIP,  en
colaboración co Concello.

b) Charlas informais sobre as lecturas favoritas na biblioteca: nos recreos do 24 ao 27de abril, foi
pasando  profesorado  de  diversos  departamentos  (martes,  matemáticas;  mércores,  orientación;
xoves, LG e venres, bioloxía) para compartir co alumnado presente na biblioteca neses momentos
un tempo de charla informal sobre a lectura. O profesorado sentouse cercano á mesa onde estaban
os alumnos que sempre asisten á biblioteca, e pouco a pouco, todos os demáis foron sentándose
facendo corro arredor. As charlas xiraron en torno a algún dos libros que máis lle tiñan gustado a
eses profesores, incluíndo lecturas de parágrafos deles.

c) Convocatoria  do  I  Concurso  de  adiviñas  “emoticonas+libros”  na  Biblioteca:  o  concurso
consistiu en adiviñar os títulos de libros moi recoñecidos da literatura galega, española e universal,
postos con emoticonas a modo de xeroglificos. As adiviñas foron publicadas diariamente entre o 17
e o 26 de abril inclusive, para seren respondidas ata o día seguinte da súa publicación. O premio
era, en todos os casos, material escolar (bolígrafos, lápis, marcadores, etiquetas...) A actividade tivo
bastante éxito: o alumnado que máis participou foi o de 1º e 3ºESO. O alumnado demandou que
volvera a haber este tipo de concursos, quizais con máis títulos de libros ou mesmo películas.

d) I  Concurso de creación de marcapáxinas. Convócase coa colaboración do departamento de
EpeV.  Publícanse  as  bases  a  través  de  carteis  na  biblioteca  e  nos  corredores  do  centro.
Inicialmente, prevense 3 premios. Tan só se presentan 2 marcapáxinas. 

e) Emisión de cuñas pola radio escolar. Utilizamos a radio, para elaborar cuñas relativas á lectura
que se emitiron pola megafonía entre o martes 24 e o mércores 25 nos últimos minutos de clase
antes do recreo. Nunha delas, gravamos con 4 alumnos voluntarios de 1ºESO o texto agasallo de
Fran Alonso ás Bibliotecas Escolares, seleccionando un tema musical de fondo de Caxade, a quen
solicitamos permiso (e amablemente nos concedeu) para o uso dun tema seu como fondo musical,
que  se  pode  escoitar  aquí:  http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/system/files/Non
%20leas-Fran%20Alonso_IES%20LdC.mp3. Outra, foi a gravación entre as dúas compoñentes do
equipo  de  biblioteca  dun  capítulo  do libro  Deixe  a  súa  mensaxe  despois  do sinal,  de  Arantza
Portabales  e  colgamos  na  sección  “Actividades  na  biblioteca”  na  web  do  centro

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/system/files/Non%20leas-Fran%20Alonso_IES%20LdC.mp3
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/system/files/Non%20leas-Fran%20Alonso_IES%20LdC.mp3
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/71
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(http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/71)  e está dispoñible aquí  http://
www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/system/files/Non%20me%20escoites%20%28Carmela
%29_IES%20LdC.mp3 .

• Día das Letras Galegas

a) Colocouse nos corredores da entrada a exposición sobre a autora que, coma todos os anos, envía a
Secretaría Xeral de Política Lingüística. A profesora de Lingua Galega organizou actividades co seu
alumnado en relación a autora homenaxeada. Na biblioteca expúxose material bibliográfico seu na
grella de novidades.

b) Coa colaboración do Departamento de Lingua Galega/ EDLG,  sacouse un tríptico especial sobre
María  Victoria  Moreno,  que  colgamos  na  páxina  da  biblioteca,  aquí:
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/node/1626 

• Boletín de recomendacións para o verán. Coa colaboración dos Axudantes da biblioteca estanse
a elaborar varios boletíns con recomendacións de lecturas para o verán. Tamén estamos a traballar
na edición de boletíns específicos por parte de alumnado de ITI.

• Premios de fin de curso. No último día de clase, faremos a entrega final de premios aos mellores
lectores  do  curso,  aos  usuarios  que  máis  préstamos  teñan  rexistrados  e  aos  “Axudantes  da
biblioteca” pola súa colaboración.

• Outras actividades realizadas na biblioteca ao longo do curso

Ao longo do curso desenvolvéronse actividades variadas na biblioteca, non planificadas directamente
polo equipo da biblioteca, pero con colaboración nalgunha delas.

• Aula de Investigación e Tratamento da Información en 1º da ESO. Ocasionalmente, aula de Valores
Éticos de 3º durante as gardas.

• Traballo arredor da lectura co alumnado de 1º da ESO en Lingua Galega, e busca de información e
elaboración de traballos arredor do romanceiro en Lingua Castelá e Literatura.

• Xornada de portas abertas para o alumnado de 6º de Carnota e O Pindo que no vindeiro curso se
incorporará ao centro. Nesta xornada, o alumnado de 1º de ESO fixo unha presentación do centro e
tamén da biblioteca aos seus futuros compañeiros e compañeiras.

3. Avaliación das actividades desenvolvidas e funcionamento da propia biblioteca. 

a) Funcionamento.  Este ano pasamos as enquisas oficiais  dispoñibles no blogue das Bibliotecas
Escolares  ao  equipo  directivo  e  responsable  de  biblioteca;  ás  titorías  (para  o  alumnado)  e
profesorado. Axúntase un documento cos resultados a esta memoria.

b) Actividades.  As que non foron levadas a cabo débese, fundamentalmente, á falta de dedicación de
tempo. No caso de algún concurso, tamén pola falta de participación do alumnado, que en ocasións
pode ser que por estar centrado nos seus traballos das distintas materias esqueza prazos, ou a
propia  convocatoria.   Como o equipo  se compón só de dúas persoas,  sen horario de reunión,
resulta difícil levar a cabo todos os proxectos e actividades que desexariamos. Ademais, a profesora
titular de Lingua Galega, único membro  do departamento de LG e tamén coordinadora do EDLG
atópase  con  demasiado  traballo  de  seu  como  para  poder  dedicar  máis  tempo  no  traballo  de
Biblioteca.

Valoración xeral:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/node/1626
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/system/files/Non%20me%20escoites%20(Carmela)_IES%20LdC.mp3
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/system/files/Non%20me%20escoites%20(Carmela)_IES%20LdC.mp3
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/system/files/Non%20me%20escoites%20(Carmela)_IES%20LdC.mp3
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/71
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 Actividades  da  Biblioteca.  As  actividades van  sobre  todo  dirixidas  ao  alumnado.  En  canto  ao
profesorado, este último é o que menos participa na vida da Biblioteca, agás o daquelas materias máis
estreitamente concernidas polo uso bibliográfico. Nese sentido, e tras ter pasado as enquisas da Asesoría
de Bibliotecas Escolares para o profesorado, parte confesa que para a súa materia considera que non é
imprescindible a Biblioteca.

1. Difusión das actividades e servizos da biblioteca. Mellorable: utilízase o espazo da biblioteca na web
do centro, colocamos carteis en biblioteca e corredores... pero xa non se utiliza a radio para avisos, por non
haber profesorado ao cargo co que colaborar e non ter tempo material para montar cuñas publicitarias. A
publicación a través da web require dunha inversión de tempo considerable que non sempre se pode facer
sen que sufran outros aspectos da nosa labor. De todos os xeitos, e coa colaboración dos axudantes de
biblioteca, avísase tanto a profesorado como alumnado das actividades.

2. Formación de usuarios e ALFIN.  Estase a mellorar neste campo grazas ao traballo de ITI e outras
materias (Linguas Galega e Castelá, Linguas Francesa e Inglesa, Bioloxía...) que propoñen actividades que
implican o uso e consulta de material da biblioteca (e nela, no caso de ITI e puntualmente en LC e LG).
Porén, dada a implicación desigual dos departamentos e profesorado, poderíase mellorar.

3. Aproveitamento  pedagóxico  da  biblioteca  e  apoio  ao  Proxecto  Lector.  Cómpre  mellorarmos  a
coordinación entre biblioteca e departamentos. Falta implicación do profesorado das diferentes materias á
hora de incluír o uso da biblioteca dentro da actividade docente: neste sentido, a resposta é escasa, e case
sempre está ligada ás linguas. Ademais temos a instrución de usar maioritariamente a aula de materia
acordada nos horarios para o uso lectivo. 

4. Xestión informatizada dos fondos.  

a) Catalogación. Dáse prioridade á catalogación das novidades adquiridas, e en relación a material
non catalogado, empezamos por aquelas seccións que están comenzando a ser utilizadas (neste
curso, especialmente Xeoloxía e Bioloxía), e tentamos de avanzar na catalogación dos libros de
lecturas adaptadas de inglés, mantendo como obxectivo final a catalogación de todos os volumes
da Biblioteca Escolar. A día de hoxe, o noso fondo ten superados os 10300 rexistros. Revisáronse
os vellos libros de rexistros manuais,  e atopáronse erros varios,  por  exemplo:  un salto de 100
números entre os R.189 e 289, discordancias entre o R. (o número de rexistro) e o volume físico...
Ademais,  hai  moitos volumes dados de baixa,  que agora procuraremos “cubrir”,  reutilizando os
números de rexistro libres sobre todo para libros “rescatados” de andeis, aulas e/ ou departamentos.
O obxectivo final é “compactar” a base de datos a medida que se van catalogando todos os fondos,
para que o número de rexistros coincida co número real de volumes.

b) Centralización da xestión de fondos. Incompleta, cómpre varios cursos máis para acadala ao
100%.  Atendendo  á  inclusión  de  fondos  baixo  o  campo  materia  “Dpto  ...”  hai  diferencias
significativas entre os 5 e 25 títulos de algún deles e os 918, 715, 422 e 281 dos de linguas,
seguidos polos 151 de orientación e 116 do departamento de CCNN (Bioloxía e Xeoloxía). 

c) Préstamo. O préstamo faise totalmente a través do programa Meiga. Segundo as estatísticas de
uso (incluíndo préstamos e renovacións) e ata o 04/06/2018, emprestáronse 1865 libros, e 600
documentos audiovisuais (252 CD e 348 DVD) entre os 102 usuarios que constan este ano (entre
alumnado,profesorado, PAS e outros membros da comunidade escolar). 

5. Fomento no alumnado o hábito e o gusto de ler, e de utilizar a biblioteca. É un obxectivo que se leva
conseguindo durante todo estes anos dende a nosa inclusión no Plambe: temos a asistencia diaria dunha
alta porcentaxe de alumnado que estuda alí, preguntan polas novidades, usan os ordenadores, fan deberes,
piden axuda e asesoramento para traballos de lectura... Hai unha parte do alumnado á que lle gusta estar
na biblioteca e visítaa con frecuencia: destacan especialmente os grupos de 2º e 1ºESO, e alumnas de
3ºESO que veñen non só a coller, devolver ou ampliar prazos de préstamo de libros, senón a saudar e
charlar un anaco coas bibliotecarias. Obsérvase que á hora de escoller títulos, seguen a funcionar moi ben
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as suxestións “boca a boca”, e aquí os axudantes de biblioteca teñen un importante papel. As mochilas
viaxeiras tamén contribuíron, xa que parte de alumnado agradeceu moito, especialmente cando atoparon
que o contido se “personalizara” tendo en conta os seus gustos.

6. Respectar  o  clima que debe haber  nunha biblioteca.  Estase a cambiar  neste  aspecto,  non  pola
aplicación ao pé da letra das normas, senón porque a biblioteca empeza a ser un “algo máis” para unha
parte do alumnado que a ten como lugar para estar e charlar ao tempo que se traballa, fai tarefas, repasa
para os exames... aínda que non sempre se respecte o silencio necesario na biblioteca. Quizais por iso,
logo do toque de timbre do recreo,  xúntanse na entrada da biblioteca antes de que a abramos e nos
esperan.

7. Incrementar e diversificar o préstamo. O préstamo mantense estable e estase diversificando: xa non
só  piden  os  libros  obrigatorios  de  lectura  senón  que  se  están  prestando  libros  para  lectura  de  lecer,
aumentou o préstamo de películas  e CD, e tamén a banda deseñada, en particular o manga. É o propio
alumnado quen pide e escolle máis materiais de diferentes temáticas. 

4. Previsións de futuro

Convocado o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares para o curso 2018-19, estudaremos presentar a
solicitude de continuidade. En todo caso, atopamos que continuar dentro deste plan permite manter viva e
aberta a biblioteca escolar e é positivo para os usuarios, e en particular o alumnado. 

Estas serían algunhas liñas prioritarias de actuación.

Organización e xestión
• Facer os carnés ao alumnado e profesorado novo. Rexistrar como usuario a cada departamento

didáctico  para  ver  reflectido  nas  estatísticas  os  movementos  de  fondos  usados  por  eles,
especialmente nas aulas. 

• Completar o rexistro,  catalogación e mellora da organización do fondo vello da nosa biblioteca,
facendo expurgo se é necesario. 

• Recolocar  andeis  para  optimizar  mellor  o  espazo  e,  á  vez,  facer  un  expurgo  de  materiais
deteriorados  ou  obsoletos  en  todas  as  seccións  (incluíndo  audiovisuais),  coa  finalidade  de
conseguirmos máis espazo e uns fondos máis útiles e actuais.

• Continuar coa revisión do campo “materias” para conseguir  unha áxil  localización dos materiais
desde  a  páxina  web,  así  como  para  facilitar  a  elaboración  de  itinerarios  lectores.  Seguir
galeguizando e evitando as duplicidades nas entradas do campo “materia” para evitarmos confusión
á hora das buscas.

• Facer un expurgo intensivo en todas as seccións da CDU presentes na nosa biblioteca, para tentar
de gañar espazo físico para os novos libros.

• Diferenciar espazos para lectura en silencio, traballo en grupo, charla informal...

Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca

1.1. Contribución ao desenvolvemento do proxecto lector de centro

• Colaborar cos departamentos no deseño dos seus itinerarios lectores, suxerindo tamén estratexias
para traballaren a comprensión e a expresión lectora e escrita.



Lamas de Castelo, s/n
15293 – CARNOTA
Tlf. 981760667 - Fax: 981857004
ies.lamas.castelo@edu.xunta.es
http://edu.xunta.es/centros/ieslamascastelo

 

IES Lamas de Castelo

Biblioteca Escolar

• Pedir a colaboración directa dos departamentos,en particular os que non son de linguas, e das
titorías (se cadra, a través do departamento de orientación) para deseñar actividades conxuntas,
nas que se usen os recursos dispoñibles.

• Planificar as actividades a realizar na biblioteca coa colaboración de Actividades Extraescolares e
co EDLG, fixando desde o inicio do curso unhas actividades mínimas que se van realizar e que
figuren no Plan Anual de Lectura. 

• Elaborar  conxuntamente  listados  de  lecturas  ou  materiais  de  consulta  para  cada  materia,  co
profesorado  dos  diferentes  departamentos  dispostos.  Publicar  ditos  listados  na  sección
correspondente da páxina web do centro.

• Mellorar a implicación dos departamentos nas novas adquisicións e na promoción dos fondos das
súas materias, atendendo ás necesidades do profesorado.

1.2. Dinamización e promoción

• Dinamizar as seccións da biblioteca que menor uso rexistren para dalas a coñecer e animar a usar
eses materiais, como poden ser os manuais de consulta, os monográficos de temática científico,
manuais de historia, de arte...

• Centrar  as  actividades  organizadas  e  realizadas  polo  equipo  de  biblioteca  naqueles  temas  ou
celebracións máis intrinsecamente relacionadas co libro, coa lectura ou a escrita en si, implicando
no posible a todo o centro e fixando algunhas delas (Semana do Libro; Día das Letras Galegas...)
tal e como fixemos co Día da Poesía.

• Organizar obradoiros e exposicións monográficas dentro e fóra da biblioteca. Sacar as exposicións
aos corredores, ao vestíbulo... para achegar os libros a todas as persoas que pasan polo centro e
tentar reclamar a súa atención cara á lectura. 

• Convocar concursos de creación escrita e de carteis relacionados coas celebracións organizadas
pola biblioteca.

• Difundir os servizos e actividades da biblioteca polos medios habituais: o espazo da biblioteca na
páxina web do instituto, carteis, recomendacións e avisos ás titorías, folletos, guías en papel, correo
electrónico.  Procuraremos emitir  anuncios e/  ou programas pola radio escolar do centro  (Radio
Areal 7) na medida do posible. 

• Publicar, coa colaboración dos axudantes da biblioteca ou doutros grupos de alumnado, trípticos
sobre  autores  ou  datas  concretas,  boletíns  de  novidades,  guías  de  lectura;  animar  a  que  os
departamentos publiquen recomendacións para as súas materias, especialmente aos que inclúen
lecturas na súa programación de aula. Editar guías para as familias, como poden ser suxestións de
lecturas para as vacacións, de libros para agasallo... Escoitar e atender as suxestións e peticións do
alumnado á hora de adquirirmos novos fondos.

1.3. Fomento da lectura

• Continuar coas Mochilas Viaxeiras.

• Organizar actividades de fomento da lectura, nas aulas e na biblioteca, tentando implicar a máis
profesorado, aos PAS, ás familias... para realizaren lecturas públicas, recitais...

• Planificar  encontros con autores e  persoeiros relacionados coa cultura  e  a lectura.  Tamén con
outras persoas da contorna que poidan vir contar e compartir as súas experiencias lectoras, falar de
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cultura, de literatura popular, de oficios e tradicións... para dalos a coñecer. Para isto, tentaremos de
colaborar con outras bibliotecas do concello, da comarca ou asociacións culturais.

• Conseguir  a  implicación  das  familias  en visitar  e  usar  a  biblioteca  escolar,  organizando visitas
guiadas, lecturas compartidas, bolsas ou mochilas viaxeiras...

• Crear un espazo de intercambio de libros no que darlle saída a algúns que sexan expurgados
(sempre poden ser do interese de alguén) e para a doazón doutros.

Formación de usuarios e adquisición da competencia informacional (ALFIN)
• Deseñar sesións de formación básica, especialmente pensadas para alumnado de 1º da ESO e

persoal  novo  no  centro,  ensinándolles  dentro  do  espazo  físico  da  biblioteca,  a  organización  e
colocación dos fondos, a importancia do coñecemento da CDU, as normas de funcionamento e de
comportamento, e a sección da biblioteca na web do centro e na de Meiga.

• Facer sesións máis específicas para un mellor aproveitamento da Opac-Meiga, dirixidas a todos os
sectores, incluídas as familias, que amosen interese. Farase unha sesión de formación para todo o
profesorado a inicios de curso ou en calquera momento, se houber demanda.

• Continuar coa formación e nomeamento de novos “Axudantes da biblioteca” para colaborar durante
os  recreos.  Estes  serán  preferentemente  alumnos  e  alumnas  que  xa  coñezan  ben  o  seu
funcionamento en xeral (de 2º a 4º da ESO). Recibirán sesións de formación relativas á colocación
de fondos e servizos de préstamo, tutelados por alguén do equipo para fomentar neles a autonomía
e a responsabilidade. Sistematizar o seu traballo.

• Deseñar sesións de formación ALFIN para ensinar o correcto acceso á información, contrastando
fontes en papel, audiovisuais e da rede (Internet) para seleccionar os datos necesarios e relevantes,
procesando a información recollida e tratándoa a través dos distintos soportes na elaboración e
presentación de traballos. 

• Manter a oferta da materia Investigación e Tratamento da Información (ITI) vinculada á biblioteca en
1º de ESO e en 2º de ESO.

6. Avaliación

• A avaliación tratará  de reflectir  dunha maneira  aqueles aspectos pertinentes para a mellora  do
funcionamento da biblioteca escolar. Revisaremos os formularios de avaliación para axeitalos aos
modelos oficiais, ou cambialos por estes. Ademais, faremos seguimento das actividades realizadas:
de animación e de formación, do cumprimento das normas, do número de usuarios, dos préstamos
realizados,  do incremento  dos  fondos,  do  grao  de  colaboración  dos  departamentos,  das  guías
publicadas... para analizar o impacto anual e a mellora do servizo. 

• Algúns  dos  indicadores  e  instrumentos  a  utilizar  serán  os  cuestionarios  de  avaliación  que
pasaremos ao alumnado e profesorado e os datos estatísticos de Meiga. En caso de recollerse
suxestións e queixas, analizarémolas para a mellora.

7. Persoa designada como responsable. Equipo de apoio. Horario previsto.

• O equipo seguirá formado por Mª Luz Barreiro Otero, e Reneé Huerta Latrille, coordinadora desde o
curso 2016-17  (membros estables do equipo desde a súa creación) Solicitaremos -de permitilo a
dispoñibilidade horaria- o nomeamento doutro compañeiro ou compañeira que quixera unirse, pois
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con  máis  membros,  pódese  facer  un  reparto  de  tarefas  que  contribúa  á  mellora  do  traballo.
Ademais,  mantense  aberta  a  colaboración  do  resto  do  profesorado.   Precisamos  máis
colaboradores ou  horas, pois resulta inviable a planificación e realización de moitas actividades,
cando só somos dúas persoas no equipo e temos asignados (sen contar recreos) 3 horas en total
(8, contando os recreos), sen horario de reunión e coordinación.

Carnota, 07 xuño de 2018

A coordinadora da biblioteca O director do IES Lamas de Castelo

Asdo.: Renée Huerta Latrille Asdo.: Francisco José Calvo Rúa


	1. Grao de cumprimento de obxectivos
	1.1. Deuse de alta como usuarios a todo o alumnado e profesorado novo. Non houbo solicitudes de pais ou nais (non hai o costume). Non hai cambios nos departamentos didácticos que teñen número de usuario asignado: LG, LC, FR, Relixión e Lingua inglesa. A única novidade é a alta de 5 contas de usuario destinadas e rexistrar os movementos e préstamo de fondos das Mochilas Viaxeiras.
	1.2. Rexistro e catalogación das novas adquisicións e avanzar na catalogación e organización do fondo vello. Dáse prioridade á catalogación das novidades adquiridas.
	En canto ao material da biblioteca non catalogado, este curso demos prioridade ás seccións de ciencias (estamos a rematar coa revisión e expurgo especialmente nas CDU do 52 a 599). Imprimiuse unha lista dos números de rexistro aínda non utilizados en Meiga para un mellor control do material pendente de catalogación (ou de localizar). Revisáronse os vellos libros de rexistro manual, e atopamos varios erros: a) salto de 100 números, do R.119 ao R.220 Utilizaranse para catalogar material vello sen rexistrar “rescatado” de andeis e departamentos. b) Hai moito material que se ten dado de baixa en expurgos. Reutilizaremos tamén eses números, ata cubrir todas as baixas. A finalidade disto é que o número de rexistros en Meiga coincida exactamente co número real de fondos.
	Avánzase na catalogación dos fondos de lecturas adaptadas de lingua inglesa, poñendo especial coidado na clasificación por niveis (de 1º a 4ºESO e bacharelato-lectores avanzados) coa colaboración do xefe do departamento de Lingua Inglesa.
	Ademais, sacouse un pouco máis de fondo antigo gardado nos departamentos ou aulas para a súa catalogación. O máis interesante e pertinente para o seu uso queda na Biblioteca; o resto devolveuse aos departamentos correspondentes.
	1.3. Recolocar andeis para optimizar mellor o espazo e, á vez, facer un expurgo de materiais deteriorados ou obsoletos en todas as seccións (incluíndo audiovisuais), coa finalidade de conseguirmos máis espazo e uns fondos máis útiles e actuais. Empezouse, pero queda pendente: tanto o expurgo pormenorizado como a mellor colocación de toda a Biblioteca requiren moitas horas seguidas de traballo que non temos nin é posible dedicar sen descoidar outras facetas do noso traballo. Revísase e ordénase algunha sección de forma temática, máis eficaz para a súa localización, pero segue pendente a súa sinalización mediante cartelas.
	1.4. Séguese a revisión do campo “materias” para conseguir unha áxil localización dos materiais desde a páxina web, e facilitar a elaboración de itinerarios lectores. Seguimos galeguizando e evitando as duplicidades nas entradas do campo “materia” para evitarmos confusión á hora das buscas. Os criterios están cada vez mellor definidos e unificados; porén convén revisar en profundidade, polos erros provintes da incorporación de rexistros dende REBECA.
	1.5. Fomentouse o uso do alumnado e do profesorado interesado (en particular, dos departamentos de LC, LG, LF, Bioloxía e Relixión) da biblioteca para préstamo de lecturas e material de consulta. Atendeuse a todas as peticións de libros do alumnado e dos departamentos.
	1.1. Falouse con varios departamentos para recoller peticións: responden especialmente os de LG, LC e LF. Tamén os de Orientación, Relixión e Ciencias Naturais (Bioloxía). Adquírense fondos de lectura, libros informativos e monográficos. Faise unha bastante importante inversión en renovación de títulos de material en DVD (películas e tamén documentais, destinados ao préstamo individual) a pesar da prohibición de seu uso na docencia.
	1.2. Escoitar e atender as suxestións e peticións do alumnado á hora de adquirirmos novos fondos: dos 93 volumes de material adquirido con cargo ao orzamento do PLAMBE, 10 son peticións directas do alumnado (un 10,75%). Porén, hai outro material que se adquire pensando neles (libros informativos, de lectura, CD ou DVD potencialmente interesantes).
	1.3. Apoiar as necesidades do profesorado e pedir a colaboración directa dos departamentos (especialmente dos que non son de linguas) e das titorías para deseñar actividades conxuntas, nas que se usen os recursos dispoñibles. Non foi posible por falta de reposta dos departamentos: os que máis e mellor responden son os de linguas (galega e francés). Hai descoñecemento de estratexias de promoción da lectura e non se favorece a inversión de tempo material en actividades en e coa biblioteca. Tampouco hai espazo horario para artellar ben actividades co profesorado.
	1.4. Difundir os servizos e actividades da biblioteca polos medios habituais: o espazo da biblioteca na páxina web do instituto, carteis, recomendacións e avisos ás titorías, folletos, guías en papel, o correo electrónico, anuncios e programas radiofónicos da biblioteca emitidos pola radio escolar do centro (Radio Areal 7). Os anuncios fixéronse esencialmente na páxina web da biblioteca, carteis en corredores e na porta da propia biblioteca, e sobre todo (e isto é o que mellor funciona) facendo correr a voz a través do alumnado asiduo, tamén grazas aos axudantes de biblioteca. Radio Areal 7 segue a estar dispoñible ao uso, pero non hai profesorado responsable como para colaborar na elaboración de anuncios ou programas; para o equipo de biblioteca faise moi difícil (ou imposible) manter unha programación de anuncios ou programas estable.
	1.5. Publicar, coa colaboración dos axudantes da biblioteca ou doutros grupos de alumnado, trípticos sobre autores ou datas concretas, boletíns de novidades, guías de lectura; animar a que os departamentos publiquen recomendacións para as súas materias, especialmente aos que inclúen lecturas na súa programación de aula. Editar guías para as familias, como poden ser suxestións de lecturas para as vacacións, de libros para agasallo... Elaboráronse novos listados de lecturas para a materia de Lingua e Literatura Galega de 1º a 4ºESO; Lingua Castelá de 1º e 2ºESO e Bioloxía. O alumnado de ITI de 1º e 2ºA, con axuda da encargada da biblioteca, ten elaborado guías de recomendación, incluíndo unha especial polo Día da Poesía/ Día de Rosalía. As profesoras encargadas da biblioteca elaboraron outros trípticos e listados. O alumnado voluntario da biblioteca atópase en proceso de preparar e editar as súas propias recomendacións en trípticos.
	1.6. Planificar encontros con autores ou outras persoas da comarca que poidan vir contar as súas experiencias relacionadas coa lectura, coa interpretación, coa literatura popular, cos oficios... Para isto, colaborar con outras bibliotecas do concello ou da comarca ou asociacións culturais. Aínda non se ten establecido unha colaboración real coas bibliotecas máis próximas (a do Concello e a do CEIP de Carnota). Houbo un primeiro achegamento coa invitación por parte do CEIP a participar nas actividades organizadas para o Día do Libro en colaboración co Concello, á que nos sumamos realizando unha actividade de apadriñamento lector cos nenos da escola infantil A Galiña Azul de Carnota, que temos a uns 50 metros. Por outro lado, iniciamos un préstamo interbibliotecario coa biblioteca escolar do IES Fontexería de Muros, no que se estivo a intercambiar cómics manga entre os meses de novembro e maio.
	1.7. Fomentar a relación con persoas da contorna e familiares para facer lecturas públicas, compartir experiencias lectoras... Fixéronse unha serie de charlas informais arredor das lecturas con profesorado de Bioloxía, Matemáticas, LG e Orientación na nosa biblioteca na “semana do libro”, durante os recreos do 23 ao 27 de abril.
	1.1. Deseñar sesións de formación básica, especialmente pensadas para alumnado de 1º da ESO e persoal novo no centro, ensinándolles dentro do espazo físico da biblioteca, a organización e colocación dos fondos, a importancia do coñecemento da CDU, as normas de funcionamento e de comportamento, e a sección da biblioteca na web do centro e na de Meiga. Faise todos os anos durante o mes de outubro en sesións de titoría. O alumnado de ITI, por traballar na propia biblioteca, ten unha formación maior e máis específica. Para o profesorado, deseñouse e repartiuse a principios de curso un caderno explicativo da organización e normas da nosa biblioteca e a importancia da catalogación dos fondos, os itinerarios lectores e recomendacións de lecturas para os departamentos; tamén unha folla aclarativa sobre o Proxecto Lector de Centro e o Plan Anual de Lectura, presentada en claustro.
	1.2. Facer unha sesión de formación para todo o profesorado a inicios de curso ou en calquera momento, se houber demanda. Non houbo demanda desta formación. Aínda así, aproveitouse durante a apertura de conta de usuario e tamén durante a actividade de coñecemento da biblioteca coa titoría para explicar individualmente a todo o profesorado o funcionamento da biblioteca e as buscas a través da web de Opac-Meiga.
	1.3. Convocar ao alumnado para “Axudantes da biblioteca”, e fomentar a súa colaboración nas labores de xestión e fomento do uso da biblioteca durante os recreos: preferentemente, alumnos e alumnas que xa coñezan ben o seu funcionamento en xeral (de 2º a 4º da ESO), pero deixando aberta a posibilidade de admitir alumnado de 1ºESO. Tivemos catro voluntarios como axudantes de biblioteca que colaboraron na busca de títulos, colocación de libros en andeis, e puntualmente colaboración na dinamización de actividades (concurso de adiviñas, sesións de xogos de mesa na biblioteca...). Para darlles mellor e maior recoñecemento do seu labor, solicitouse para eles o Voluntariado na Biblioteca Escolar.
	1.4. Deseñar sesións de formación ALFIN para ensinar o correcto acceso á información, contrastando fontes en papel, audiovisuais e da rede (Internet) para seleccionar os datos necesarios e relevantes, procesando a información recollida e tratándoa a través dos distintos soportes na elaboración e presentación de traballos. Este traballo faise fundamentalmente a través das materias de ITI en 1º e 2ºESO.
	1.5. Cúmprese o obxectivo de manter a oferta da materia Investigación e Tratamento da Información (ITI) vinculada á biblioteca en 1º e 2º de ESO.
	1.1. Colaborar cos departamentos no deseño dos seus itinerarios lectores, suxerindo tamén estratexias para traballaren a comprensión e a expresión lectora e escrita. Os listados de lecturas de LC para 2ºESO foi elaborado conxuntamente entre a coordinadora e o profesor da materia, conseguindo os títulos que non tiñamos. Para o alumnado de 1º e 4º adquiríronse os títulos que non tiñamos, e duplicamos o número de exemplares de algúns títulos para 1ºESO. Adquiríronse novos títulos de lectura e consulta para os departamentos de LG, LF, Orientación e Bioloxía.
	1.2. Planificar as actividades a realizar na biblioteca coa colaboración de Actividades Extraescolares e co EDLG, fixando desde o inicio do curso unhas actividades mínimas que a realizar e que figuren no Plan Anual de Lectura. Mantivemos a celebración do Día da Poesía co recital no que participaron alumnado de todos os cursos e profesorado de varios departamentos do centro e incluímos dúas actividades de xogos na biblioteca nas Xornadas Culturais (xogos de agudeza visual e memoria).
	1.3. Dinamizar as seccións da biblioteca que menor uso rexistren para dalas a coñecer e animar a usar eses materiais, como poden ser os manuais de consulta, os monográficos de temática científica, manuais de historia, de arte... Este ano estivemos a dinamizar particularmente a sección das Ciencias Naturais (Bioloxía, Xenética, temas relativos á auga), banda deseñada (francesa e manga), CD de música (de autores franceses) e cine (DVD de cinema francés).
	1.4. Cumprimos co obxectivo de centrar as actividades organizadas e realizadas polo equipo de biblioteca naqueles temas ou celebracións máis intrinsecamente relacionadas co libro, coa lectura ou a escrita en si, implicando no posible a todo o centro e fixando algunhas delas (Semana do Libro...) tal e como fixemos co Día da Poesía. A cantidade de celebracións foi parella ao tempo dispoñible e implicación de todos os sectores. Non se fixo actividade ou celebración do Día das Letras Galegas por coincidir esa semana coas Xornadas Culturais e os festivos do 17 e 18 de maio; tamén pola falta de tempo para a coordinación entre o departamento de LG/EDLG e a Biblioteca.
	1.5. Organizar actividades de fomento da lectura, nas aulas e na biblioteca, tentando implicar a máis profesorado, aos PAS, ás familias... para realizaren lecturas públicas, recitais... Celebrouse un recital poético para o Día da Poesía no que participan alumnado e profesorado; realizouse un primeiro “ apadriñamento lector” entre alumnado de 1º e 2ºESO e os nenos da Escola Infantil A Galiña Azul de Carnota durante os recreos do 24 e 27 de abril para celebrar o Día do Libro; fixéronse charlas informais de varios profesores (de LG, matemáticas, bioloxía e orientación) sobre a lectura dentro das actividades da semana do Libro. Fomentouse a lectura de banda deseñada (a través da materia de 2LEF) e manga (co intercambio de títulos de manga no préstamo interbibliotecario co IES Fontexería de Muros.

	2. Actividades desenvolvidas ao longo do curso
	2.1. Primeiro trimestre
	2.2. Segundo trimestre
	2.3. Terceiro trimestre

	3. Avaliación das actividades desenvolvidas e funcionamento da propia biblioteca.
	4. Previsións de futuro
	Facer os carnés ao alumnado e profesorado novo. Rexistrar como usuario a cada departamento didáctico para ver reflectido nas estatísticas os movementos de fondos usados por eles, especialmente nas aulas.
	Completar o rexistro, catalogación e mellora da organización do fondo vello da nosa biblioteca, facendo expurgo se é necesario.
	Recolocar andeis para optimizar mellor o espazo e, á vez, facer un expurgo de materiais deteriorados ou obsoletos en todas as seccións (incluíndo audiovisuais), coa finalidade de conseguirmos máis espazo e uns fondos máis útiles e actuais.
	Continuar coa revisión do campo “materias” para conseguir unha áxil localización dos materiais desde a páxina web, así como para facilitar a elaboración de itinerarios lectores. Seguir galeguizando e evitando as duplicidades nas entradas do campo “materia” para evitarmos confusión á hora das buscas.
	Facer un expurgo intensivo en todas as seccións da CDU presentes na nosa biblioteca, para tentar de gañar espazo físico para os novos libros.
	Diferenciar espazos para lectura en silencio, traballo en grupo, charla informal...
	1.1. Contribución ao desenvolvemento do proxecto lector de centro
	1.2. Dinamización e promoción

	Dinamizar as seccións da biblioteca que menor uso rexistren para dalas a coñecer e animar a usar eses materiais, como poden ser os manuais de consulta, os monográficos de temática científico, manuais de historia, de arte...
	Centrar as actividades organizadas e realizadas polo equipo de biblioteca naqueles temas ou celebracións máis intrinsecamente relacionadas co libro, coa lectura ou a escrita en si, implicando no posible a todo o centro e fixando algunhas delas (Semana do Libro; Día das Letras Galegas...) tal e como fixemos co Día da Poesía.
	Organizar obradoiros e exposicións monográficas dentro e fóra da biblioteca. Sacar as exposicións aos corredores, ao vestíbulo... para achegar os libros a todas as persoas que pasan polo centro e tentar reclamar a súa atención cara á lectura.
	Convocar concursos de creación escrita e de carteis relacionados coas celebracións organizadas pola biblioteca.
	Difundir os servizos e actividades da biblioteca polos medios habituais: o espazo da biblioteca na páxina web do instituto, carteis, recomendacións e avisos ás titorías, folletos, guías en papel, correo electrónico. Procuraremos emitir anuncios e/ ou programas pola radio escolar do centro (Radio Areal 7) na medida do posible.
	Publicar, coa colaboración dos axudantes da biblioteca ou doutros grupos de alumnado, trípticos sobre autores ou datas concretas, boletíns de novidades, guías de lectura; animar a que os departamentos publiquen recomendacións para as súas materias, especialmente aos que inclúen lecturas na súa programación de aula. Editar guías para as familias, como poden ser suxestións de lecturas para as vacacións, de libros para agasallo... Escoitar e atender as suxestións e peticións do alumnado á hora de adquirirmos novos fondos.
	1.3. Fomento da lectura

	Continuar coas Mochilas Viaxeiras.
	Organizar actividades de fomento da lectura, nas aulas e na biblioteca, tentando implicar a máis profesorado, aos PAS, ás familias... para realizaren lecturas públicas, recitais...
	Planificar encontros con autores e persoeiros relacionados coa cultura e a lectura. Tamén con outras persoas da contorna que poidan vir contar e compartir as súas experiencias lectoras, falar de cultura, de literatura popular, de oficios e tradicións... para dalos a coñecer. Para isto, tentaremos de colaborar con outras bibliotecas do concello, da comarca ou asociacións culturais.
	Conseguir a implicación das familias en visitar e usar a biblioteca escolar, organizando visitas guiadas, lecturas compartidas, bolsas ou mochilas viaxeiras...
	Crear un espazo de intercambio de libros no que darlle saída a algúns que sexan expurgados (sempre poden ser do interese de alguén) e para a doazón doutros.
	Deseñar sesións de formación básica, especialmente pensadas para alumnado de 1º da ESO e persoal novo no centro, ensinándolles dentro do espazo físico da biblioteca, a organización e colocación dos fondos, a importancia do coñecemento da CDU, as normas de funcionamento e de comportamento, e a sección da biblioteca na web do centro e na de Meiga.
	Facer sesións máis específicas para un mellor aproveitamento da Opac-Meiga, dirixidas a todos os sectores, incluídas as familias, que amosen interese. Farase unha sesión de formación para todo o profesorado a inicios de curso ou en calquera momento, se houber demanda.
	Continuar coa formación e nomeamento de novos “Axudantes da biblioteca” para colaborar durante os recreos. Estes serán preferentemente alumnos e alumnas que xa coñezan ben o seu funcionamento en xeral (de 2º a 4º da ESO). Recibirán sesións de formación relativas á colocación de fondos e servizos de préstamo, tutelados por alguén do equipo para fomentar neles a autonomía e a responsabilidade. Sistematizar o seu traballo.
	Deseñar sesións de formación ALFIN para ensinar o correcto acceso á información, contrastando fontes en papel, audiovisuais e da rede (Internet) para seleccionar os datos necesarios e relevantes, procesando a información recollida e tratándoa a través dos distintos soportes na elaboración e presentación de traballos.
	Manter a oferta da materia Investigación e Tratamento da Información (ITI) vinculada á biblioteca en 1º de ESO e en 2º de ESO.
	6. Avaliación

	A avaliación tratará de reflectir dunha maneira aqueles aspectos pertinentes para a mellora do funcionamento da biblioteca escolar. Revisaremos os formularios de avaliación para axeitalos aos modelos oficiais, ou cambialos por estes. Ademais, faremos seguimento das actividades realizadas: de animación e de formación, do cumprimento das normas, do número de usuarios, dos préstamos realizados, do incremento dos fondos, do grao de colaboración dos departamentos, das guías publicadas... para analizar o impacto anual e a mellora do servizo.
	Algúns dos indicadores e instrumentos a utilizar serán os cuestionarios de avaliación que pasaremos ao alumnado e profesorado e os datos estatísticos de Meiga. En caso de recollerse suxestións e queixas, analizarémolas para a mellora.
	7. Persoa designada como responsable. Equipo de apoio. Horario previsto.

	O equipo seguirá formado por Mª Luz Barreiro Otero, e Reneé Huerta Latrille, coordinadora desde o curso 2016-17 (membros estables do equipo desde a súa creación) Solicitaremos -de permitilo a dispoñibilidade horaria- o nomeamento doutro compañeiro ou compañeira que quixera unirse, pois con máis membros, pódese facer un reparto de tarefas que contribúa á mellora do traballo. Ademais, mantense aberta a colaboración do resto do profesorado. Precisamos máis colaboradores ou horas, pois resulta inviable a planificación e realización de moitas actividades, cando só somos dúas persoas no equipo e temos asignados (sen contar recreos) 3 horas en total (8, contando os recreos), sen horario de reunión e coordinación.


