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Liñas prioritarias de actuación na biblioteca escolar : curso 2019/20

1. Organización e xestión. Configuración da biblioteca como “laboratorio creativo de 
aprendizaxe”

1.1. Facer  os  carnés  ao  alumnado  e  profesorado  novo.  Promover  o  acceso  mediante  rexistro  como
usuarios a outros membros da comunidade escolar (nais e pais, PAS...)

1.2. Explicar aos departamentos didácticos a importancia do uso dos fondos da biblioteca e, para ver
reflectido nas estatísticas os movementos usados por eles (especialmente nas aulas), rexistrar como
usuario aqueles departamentos que aínda non teñan número de usuario e así o soliciten. 

1.3. Completar o rexistro, catalogación e localización do fondo vello da nosa biblioteca, facendo expurgo
cando sexa necesario,  ata acadar que os máis de 10400 volumes que temos rexistrados estean
totalmente catalogados e dispoñibles no Proxecto Meiga.

1.4. Revisar os  andeis e conseguir  outros novos para conseguirmos máis espazo para o material,  ao
tempo que deixamos uns fondos máis útiles e actuais, facendo expurgo cando sexa necesario.

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

1.6. 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  depurando as
entradas do campo “materia”  para evitarmos confusión á hora das buscas.  Depurar o listado de
editoriais para evitar erros e duplicidades.

1.7. Mellorar na diferenciación de espazos para lectura en silencio, traballo en grupo, charla informal, ...

1.8. Abrir  a  biblioteca  a  obradoiros  creativos,  propoñendo  a  celebración  de  diversas  actividades  na
biblioteca no recreo: lecturas públicas (en alto, dramatizadas...), presenza da tecnoloxía e da robótica,
torneos ou concursos de xogos que impliquen o coñecemento (como cultura xeral) ou destrezas como
a habilidade, a agudeza visual, a lóxica, a memoria...

2. Dinamización e promoción dos recursos da biblioteca,  integración no tratamento do 
currículo e  contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento das competencias 
básicas do alumnado

2.1. Fomentar o uso da biblioteca para préstamo de lecturas e material de consulta para o traballo de
materias que non sexan só as linguas ou a bioloxía.

2.2. Propoñer e fomentar o uso da biblioteca para traballo individual e/ ou en equipo para as materias e
departamentos do centro, tamén en horario lectivo de aula.

2.3. Implicar os departamentos na adquisición e promoción dos fondos, suxerindo e xestionando a compra
de novo material, seleccionando os máis útiles e axeitados ás necesidades de todos. 
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2.4. Promover as suxestións e peticións do alumnado á hora de adquirirmos novos fondos.

2.5. Concienciar os departamentos da conveniencia da elaboración de listaxes de lecturas recomendadas
adaptadas aos temas principais das materias e aos niveis educativos do centro, colaborando con
todos os que o desexen.

2.6. Pedir a colaboración directa dos departamentos didácticos (tamén o de orientación) e das titorías para
deseñar actividades conxuntas que impliquen o uso da biblioteca.

2.7. Continuar difundindo os servizos e actividades da biblioteca a través de: espazo da biblioteca na
páxina  web do instituto,  carteis,  folletos  e  guías  de recomendacións  en  papel  etc.  Todo isto  en
colaboración co alumnado, os axudantes da biblioteca ou con profesorado dos departamentos.

2.8. Continuar publicando trípticos sobre autores e datas concretas, boletíns de novidades e temáticos,
guías de lectura; guías para as familias, (lecturas para as vacacións, libros para agasallo...), tamen
coa  participación  do  alumnado.  Animar  aos  departamentos  na  publicación  das  súas  propias
recomendacións, especialmente aqueles que inclúen lecturas na súa programación de aula.

2.9. Planificar encontros con autores ou outros profesionais para falar de literatura, da tradición popular
oral e escrita, dos oficios... 

2.10. Continuar a colaborar coa Biblioteca Municipal, facendo extensible ás outras bibliotecas escolares
do Concello ou da comarca na difusión de fondos, e incluír a organización e participación conxunta en
actividades.

3. Formación de usuarios e adquisición da competencia informacional

3.1. Facer sesións de formación básica, en particular a alumnado de 1º da ESO e persoal novo no centro:
coñecemento do espazo físico da biblioteca, organización e colocación de fondos, a  CDU, normas de
funcionamento e de comportamento, sección da biblioteca na páxina web do centro e na da rede
Opac-Meiga.

3.2. Facer polo  menos unha sesión de formación para todo o profesorado (a  inicios de curso ou en
calquera outro momento, se houber demanda). No seu defecto, editar e difundir entre o profesorado
material de consulta relacionado coa biblioteca e o seu uso.

3.3. Convocar de novo o alumnado para “Axudantes da biblioteca” e participando na convocatoria de
Bibliotecas  Escolares  Solidarias,  sobre  todo  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. Formar os axudantes na colocación de fondos e funcionamento do servizos de préstamo,
elaboración de trípticos de recomendacións, asesoramento na selección de lecturas... tutelados por
alguén do equipo.

3.4. Deseñar sesións de formación ALFIN para ensinar o correcto acceso á información, contrastando
fontes  en  papel,  audiovisuais  e  da  rede  (Internet)  para  seleccionar  correctamente  e  procesar  a
información recollida, tratándoa en distintos soportes para a elaboración e presentación de traballos. 

3.5. Manter a oferta da materia Investigación e Tratamento da Información (ITI) vinculada á biblioteca en
1º de ESO e  2º de ESO.
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4. Fomento da lectura e desenvolvemento do proxecto lector de centro

4.1. Revisar  o  Plan  Lector  de  Centro  actualmente  vixente,  e  no  seu  caso,  redactar  un  novo  en
colaboración co equipo directivo e departamentos didácticos.

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

4.3. Dinamizar as seccións da biblioteca que menor uso rexistren, 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..., coa participación dos departamentos didácticos implicados.

4.4. Colaborar cos departamentos no deseño dos seus itinerarios lectores, listaxes de recomendacións
etc., suxerindo estratexias para traballaren a comprensión e a expresión lectora e escrita. 

4.5. Centrar  as  actividades  organizadas  e  realizadas  polo  equipo  de  biblioteca  naqueles  temas  ou
celebracións directamente relacionadas co libro, coa lectura ou a escrita en si, implicando no posible
a todo o centro. Fixar definitivamente algunha das seguintes: Día ou Semana da Ciencia en galego;
do Libro; das Letras Galegas...  como fixemos co Día da Poesía.

4.6. Convocar, en colaboración con diversos departamentos, concursos que impliquen a lectura, a busca
de información e manexo dos fondos da biblioteca.

4.7. Continuar co fomento da lectura a través das Mochilas Viaxeiras e os Apadriñamentos Lectores.

5. Avances cara unha biblioteca inclusiva

5.1. Atender mediante a adquisición de material específico ás necesidades especiais do alumnado que o
precise (e especialmente o da Unidade de Atención Especial).

5.2. Ampliar o fondo de lecturas destinadas aos Apadriñamentos Lectores coa Escola Infantil A Galiña
Azul de Carnota.

5.3. Co departamento de orientación, seleccionar materiais relacionados con temas da súa competencia
(educación en valores,  autoestima, prevención da violencia,  igualdade, acoso escolar,  orientación
académica  e  profesional  etc.)  para  traballar  en  titorías,  obradoiros...  elaborando guías  e  folletos
informativos.

5.4. Incluír as familias nas actividades da Biblioteca fomentando as altas de pais e nais como usuarios, e
buscando horarios para recibir e fomentar a participación das familias en actividades lectoras.

5.5. Fomentar  a relación con persoas da contorna e familiares para facer  lecturas públicas,  compartir
experiencias lectoras...  Promover a biblioteca escolar como recurso de información e lecer tamén
para PAS e familias.
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6. Outras actuacións

6.1. 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. 

6.2. Crear un espazo de intercambio de libros no que darlle saída a material expurgado,  para darlle nova
vida coa doazón a outros. Fomentar dito intercambio.

6.3. Convocar concursos de creación (literaria, carteis, manualidades...) relacionados coas celebracións
organizadas pola biblioteca.

7. Avaliación

7.1. Criterios  e  procedementos  de  avaliación:  teremos  en  conta  os  datos  estatísticos  de  Meiga  e
compararemos  con  anos  anteriores  (número  de  usuarios,  préstamos  realizados,  incremento  de
fondos) e faremos seguimento das actividades realizadas (animación e formación), do cumprimento
das normas, do grao de colaboración dos departamentos, das guías publicadas...  para analizar o
impacto anual do servizo e planificar posibles melloras. 

7.2. Indicadores  e  instrumentos  de  avaliación:  utilizaremos  os  modelos  oficiais  de  cuestionarios  das
Bibliotecas Escolares para alumnado e profesorado, e tentaremos sistematizar a súa elaboración e
recollida; tamén recolleremos os datos estatísticos de Meiga para contribuír a reflectir o uso real da
biblioteca. 

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

8.1. O equipo seguirá formado por Mª Luz Barreiro Otero, e Reneé Huerta Latrille (actual responsable),
membros estables desde a súa creación e encargadas da atención ao público durante os horarios de
apertura.  Dadas  as  necesidades  actuais  da  Biblioteca,  solicitaremos  ben  a  inclusión  dun  novo
membro, ben un aumento do número de horas do equipo actual, pois tal e como di na convocatoria,
cómpre “crear  un  equipo  de  biblioteca  ou  grupo  de  apoio, de  carácter  interdisciplinario,
formado por profesorado dos diferentes ciclos ou departamentos presentes no centro, con
dispoñibilidade e dedicación específica” e se recomenda nas instrucións anuais en relación coa
organización e funcionamento das Bibliotecas Escolares, que dende o equipo directivo se garanta “o
correcto funcionamento deste servizo educativo”.

Carnota, 3 de maio de 2019

A responsable da biblioteca A directora do IES Lamas de Castelo

Asdo.: Renée Huerta Latrille Asdo.: María Isabel Trillo González 
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