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Foi no curso 2006-2007 cando a biblioteca comezou a funcionar cun equipo estable que 

se mantén ata hoxe e desde aquela moitos foron os cambios realizados.  Para lograr os 

obxectivos que nos propuñamos foi necesario cambiar de ubicación os libros, e 

quixemos que un novo ámbito destinado ao lecer e á adquisición de novos e atractivos 

libros estivesen no espazo máis visíbel da biblioteca e que os novos andeis carecesen de 

portas que impedisen o achegamento e disfrute dos exemplares por parte dos rapaces. 

Colocamos un taboleiro -a falta dun expositor- coas novidades chegadas á biblioteca, e 

un panel de cortizo á entrada que serviu para informar de novidades e convocatorias de 

concursos de poesía, narrativa e teatro realizados. A nosa biblioteca sufriu unha 

verdadeira transformación pasando a ser hoxe un espazo de lecer, búsqueda de 

información e de encontro entre aqueles alumnos e alumnas que desexan compartir 

experiencias lectoras a través do club de lectura. Non só houbo un cambio de cor nas 

paredes, tamén se colocaron oito postos informáticos para a búsqueda documental e 

procurouse que a biblioteca estivese aberta o máximo nº de horas lectivas.  

Horario de apertura da biblioteca: a sensibilidade e actitude positiva do equipo 

directivo permitiu que desde ese ano e ata hoxe o horario de apertura sexa de toda a 

xornada escolar e que a biblioteca estea vixiada sempre por un docente de garda que 

facilita a achega documental ao alumnado a calquera hora do día. Así temos 20 horas de 

dedicación exclusiva, atendendo os recreos dúas persoas do equipo  e ademais oito 

profesores que non pertencen ao equipo e teñen completada unha garda de biblioteca. 

Programa informático empregado: para a catalogación dos fondos documentais vimos 

utilizando desde o mes de setembro deste ano o Proxecto Meiga, catalogando de novo 

os fondos que tiñamos xa que anteriormente posuíamos un sistema ABIES moi antigo e 

non foi posíbel volcar os datos. Levamos catalogados preto de 2000 rexistros e o 

sistema de préstamo realízase tamén co Meiga. O feito de ter que “recatalogar” todo 
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facilitounos o expurgo que era a todas luces necesario. Este foi o primeiro ano que os 

nosos alumnos e alumnas posúen o carné da biblioteca que ademais foi deseñado co 

anagrama o instituto. Ao estarmos en Meiga axilizou moito o servizo de préstamo e 

acurtouse en boa medida a “morosidade”. 

Orzamento: para o curso 2006-2007 a dotación foi de 1800 euros. No curso 2007-2008, 

euros para a biblioteca e 1800 para o club de lectura  

Publicación de boletíns, guías de lectura,etc..  

Na páxina web do noso centro dispomos dun lugar visible onde se van engadindo as 

novidades da biblioteca, as fotos das actividades que se van realizando,e un enlace co 

Meiga do noso centro. Polo Nadal deste ano elaboramos un tríptico no que 

recomendabamos unha serie de lecturas e agasallamos ás familias cun fermoso 

marcapáxinas elaborado polo departamento de debuxo. 

O máis novidoso está a ser o noso blog www.bibliomaciasnamorado.blogspot.com 

que está recén saída do forno e que foi realizado como resultado dun proxecto de TICS 

levado a cabo no noso centro , e ao que o equipo da biblioteca se sumou para adquirir os 

coñecementos que sobre esta materia posuía o profesor que o impartía, José Antonio 

Alonso. 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CO FOMENTO DA LECTURA 

 1.-Mes do terror Ano 2006-2007 . Exposición de literatura de terror no centro, 

concurso literario de contos de terror. Ano 2007- 2008- Mes de santos .Emisión da 

película na biblioteca “a noiva de Frankenstein”  unido a unha unidade didáctica 

relacionada coa autora María Shelley.  Concurso de relatos en inglés “adiviña quen é o 

autor”  para o alumnado de bacharelatos e ciclos. Exposición de traballos relacionados 

co tema por parte dos alumnos. 
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2.-Nadal: Elaboración dunha árbore de Nadal con libros, que serviu de tarxeta de 

felicitación para as familias. Recomendacións de lecturas aos pais e nais.(2006-2007) 

Elaboración dun tríptico con recomendacións de lecturas para as familias e dun 

marcapáxinas co logo do centro.(2007-2008) 

3.-Visitas de autores:An Alfaya, coa presentación do libro Corredores de 

Sombra(2006-2007) María Reimóndez, coa presentación de Usha e o Club da Calceta, 

para 3º e 4º de ESO respectivamente(2007-2008) 

4.-Febreiro: mes dos namorad@s: 2006-2007 : “empapelamos” o centro con poemas 

de amor buscando o factor sorpresa do alumnado. 2007-2008 : no vestíbulo do centro 

realizamos unha montaxe que animase aos rapaces a participar na búsqueda de poemas 

de amor con dedicatoria. Ao mesmo tempo cada un deles tivo pegado no seu pupitre a 

primeira hora da mañá un poema de amor, e entre toda a aula debían elixir o que máis 

lles gustaba para expoñelo por aulas no panel que a tal efecto estivo ubicado no 

vestíbulo.  

5.-Recital de poesía no mes de marzo por parte do alumnado. 

6.-Semana da prensa: Charla co xornalista Nacho Mirás, dentro do programa “A 

Prensa na Escola” de la voz de Galicia (2007-2008) Exposición de prensa internacional. 

Elaboración dun quiosco de prensa no que colaborou o departamento de plástica (2007-

2008) 

7.-Colaboración co ENL:  exposición “todas as linguas contan” ano 2006-2007 e de 

lingua e cultura portuguesa  o ano 2007-2008. Colaboración con Vía Lingua e a Mesa 

pola Normalización Lingüística.  Charla de    Elaboración de materiais de búsqueda de 

información. 
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8.-Club de lectura “Liñas de fuga”. Lectura dun libro mensual publicitado nos 

cortizos do centro e posta en común un mércores de cada mes. Actuación da actriz 

Victoria Pérez Varela, que puxo en escea  “O neno co pixama a raias”en colaboración 

co alumnado.  

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCUMENTAL 

O primeiro trimestre destes dous anos adicámolos á formación de usuarios con xogos de 

busca nos que tiñan que coñecer a ubicación dos distintos fondos documentais que 

posúe a biblioteca, e tamén utilizar correctamente o soporte informático. Todo o 

alumnado do centro “pasou “ este curso pola biblioteca para coñecer o funcionamento. 

Con esta finalidade de formación documental, realizáronse distintas actividades,entre as 

que destacamos as seguintes: (2006-2007) Xogos “pista a pista” 

Abril: mes do libro: Xogo de búsqueda sobre catro autores: Agustín Fernández Paz, 

Marilar Aleixandre, Rosalía de Castro e sobre “Flanagan” (2007-2008) 

Letras galegas: xogo de búsqueda de información sobre Álvarez Blázquez (2007-2008) 

En colaboración coa ENL búsqueda documental con fichas sobre a lingua e cultura 

portuguesas.(2007-2008)  

Colaboración co Departamento de Orientación para a atención á diversidade: 

adquisición de material de lectura para alumnado con necesidades educativas especiais. 

Coleccións de libros de sinxela comprensión lectora e dun nº de entre 50 e 100 páxinas. 

Libros de traballo da editorial Promolibro consistentes en facilitar a habilidade e 

comprensión lectora nºª 31, 49, 50 e 84. Desde o departamento de Orientación 

traballouse con eles para que considerasen a biblioteca como un lugar amable e 

ensinóuselles que os libros tamén se poden ver, disfrutar con eles porque os hai  

fermosos e que non son moi difíciles de ler. 


