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A biblioteca do IES Manuel García Barros incorporouse ao PLAMBE (Plan de Mellora de 
Bibliotecas Escolares) no curso 2012/2013, o que a compromete a dar conta á Dirección Xeral 
de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das 
actividades e gastos realizados en cada ano académico. Nas “Liñas prioritarias” e na memoria 
(apartado “previsións de futuro”) entregadas á Consellería de Educación en maio-xuño 2019 
recóllense as propostas de traballo para este curso, polo que adxúntanse ambos documentos 
ao final deste. 
Solicitamos continuar no PLAMBE e na resolución publicada no DOG do 24 de setembro de 
2019 concedéusenos unha subvención de 3480€ para investir en equipamento e fondos. 

 
No artigo 38 do Decreto 86/2015 recóllese: “a biblioteca ten como obxectivos ser un centro de 
recursos e oportunidades para a lectura, a aprendizaxe e a información; un punto de encontro entre 
alumnado, profesorado e familias que facilite a comunicación, a creatividade, as aprendizaxes, a 
adquisición de competencias claves, as metodoloxías activas e o traballo colaborativo, e ademais que 
estimule os intercambios culturais no centro docente”(páx. 25481, DOG 29 de xuño de 2015). Por iso 
traballaremos en dúas frontes: 

a) Desenvolver a lectura e escritura para aprender, para informarse; e 
b) Promover a lectura por pracer, para o tempo de ocio. 

Coa nosa actuación queremos formar lectores autónomos na busca dos recursos necesarios 
para aprender e para disfrutar, e que estes lectores sexan competentes, tanto na súa 
comprensión lectora coma na súa capacidade crítica. 
 

Estas dúas frontes requiren unha serie de propostas máis concretas que agruparemos en cinco 
liñas de acción fundamentais: 

1.Organizar actividades que formen aos usuarios dotándoos dunha maior autonomía, ao 
coñeceren a tipoloxía e ubicación dos materiais, a forma de consulta do catálogo. 
Mostraremos os servizos aos pais, ao profesorado e alumnado novos. 

2.Apoiar ao profesorado na posta en marcha de aprendizaxes con metodoloxía activa 
que desenvolvan aspectos do currículum. Logo, visibilizaranse os productos realizados. 

3.Propoñer actividades que desenvolvan as destrezas na busca, selección e tratamento 
da información, na alfabetización múltiple, para que os usuarios poidan achegarse ás 
fontes fiables, interpretalas e reelaborar esa información. 

4.Deseñar actividades que incidan na promoción da lectura no tempo de lecer, 
procurando axudar aos usuarios a seren lectores cada vez máis competentes, 
establecer relacións persoais a través dos libros e compartir as lecturas. 

5.Educar nos valores de respecto, voluntariado e solidaridade, a través de iniciativas que 
os desenvolvan, como a dos axudantes da biblioteca, a do uso do espazo da biblioteca 
e o respecto aos compañeiros e aos traballos presentados. Promover a colaboración 
cos estudantes doutros centros próximos. Fomentar actitudes inclusivas no seo da 
biblioteca e do centro. 

 

Para avanzar nestas liñas e acadar os obxectivos perseguidos, a biblioteca difundirá os seus 
servizos e proporá diversas actividades. Ademais, emprenderanse e apoiaranse accións 
baseadas no traballo cooperativo que desenvolvan competencias sociais e cívicas para a 



Programación da MeGaBiblioteca, curso 2019-2020 

3  

resolución de cuestións e necesidades puntuais, así como actividades que incidan na dinámica 
e na relación diarias dos usuarios coa biblioteca: na axuda aos compañeiros, no apoio aos 
servizos da biblioteca (co voluntariado), na valoración dos recursos humanos e materiais. 
A biblioteca axudará a implantar unha metodoloxía máis activa e colaborativa para que o 
alumnado acade os obxectivos curriculares; para iso fomentará o deseño e posta en marcha de 
proxectos didácticos nas materias que así o requiran e propoñerá un eixo temático anual, 
neste curso será LGBT+ (vid. Plan Anual de Lectura). Deseñaremos actividades para seren 
desenvolvidas polos departamentos que o desexen para que os alumnos melloren tanto na 
busca e tratamento da información e coma no respecto e tolerancia. 
 

Na memoria das actividades da biblioteca, entregada en xuño de 2019, nas páxinas 8-9 
recollíamos as nosas fortalezas e debilidades: 
 

Fortalezas   Debilidades   
 A implicación do alumnado na colaboración na biblioteca, 
tanto nas actividades regradas (axudantes-voluntarios: apuntá-
ronse máis de 22 axudantes de biblioteca, dende 1.º de ESO até 
2.º de Bacharelato) como nas non regradas (alumnos que colabo-
ran puntualmente). Sorpréndenos que moitos alumnos recén 
chegados ao centro (de 1.º de ESO e de Bacharelato) fanse 
voluntarios. 
 A ampliación do equipo de apoio e dos colaboradores e o 
grao de implicación do profesorado que forma parte do mesmo. 
É un grupo aberto ás novas incorporacións, pero tamén é estable: 
moitos forman parte do equipo dende hai varios cursos. É multi-
disciplinar, os membros teñen diversas habilidades e gustos per-
soais que enriquecen as propostas. Ademais, o feito de dispor 
dun recreo para reunirse facilitou unha dinámica máis integrado-
ra e participativa, aínda que o tempo fíxose escaso e desexaría-
mos ter unha hora de reunión dentro do horario. 
 O traballo conxunto coas bibliotecas escolares do IES n.º 1 e 
o IES Antón Losada permitiu organizar e facer máis visibles as 
propostas comúns: recomendacións lectoras de Nadal e verán, 
Día da violencia de xénero. Actividades compartidas: charlas cien-
tíficas (Ángel Carracedo), proxección de “Tecido resistente” e 
coloquio coa directora Marina Chiavegatto, charla de Aurora 
Marco. Préstamo e intercambio de materiais... 
 Este curso empezamos propostas de colaboración os nove 
centros educativos públicos da vila: elaboramos unha presenta-
ción sobre a historia do libro e pretendemos que o Concello nos 
axude a por en marcha “Estrada de libros”. 
 A mellora na estética da biblioteca, cambio do logo e mellora 
da imaxe corporativa, posta en marcha da páxina web da BE. 
 O establecemento de dinámicas integradoras para co alum-
nado e o profesorado. 
 O fomento da lectura: os índices de préstamo aumentaron 
chegando a case 5 documentos por usuario no curso. Organizou-
se: Hora de Ler, Reto Lector, club de lectura (ampliado a 2 gru-
pos) e recomendacións personalizadas. 
 A xestión informatizada e centralizada dos recursos do centro. 
As doazóns recibidas de exalumnos, profesores e persoas alleas 
ao centro que mostran o seu vencello coa BE. 
Sensibilización da comunidade en valores coma inclusión, non 
violencia, voluntariado, colaboración, solidariedade, aceptación 
da diversidade, tolerancia... 
 O acceso a gran parte dos recursos da BE a través de Internet. 

 A difusión e divulgación das actividades 
propostas pola BE non é óptima, 
porque aínda que enviamos correos 
a todo o claustro, usamos cartelaría 
e avisos na páxina web e informamos 
na CCP e nos claustros, non sempre 
conseguimos chegar a toda a 
comunidade educativa. Isto require 
unha comunicación directa e oral 
que non sempre podemos realizar. 

  A coordinación co profesorado é 
difícil, xa que no noso centro a 
maioría de profesores ten gran carga 
lectiva e non dispón de horas libres. 

 A non participación no foro PLAMBE, 
no que debiamos dar conta das 
propostas realizadas. 

 Non poder ampliar o horario no que a 
biblioteca está atendida. 

 Non recoñecer como horas lectivas as 
horas de BE nos horarios do 
profesorado do equipo. 

 Non dispoñer dunha hora de traballo 
lectiva conxunta para reunírmonos. 

 Mellorar aspectos do espazo (a 
limpeza) e crear unha zona de 
lectura informal e unha zona de 
estudio adicional. 

 Manter a orde de todos os documentos, 
revisando con maior periodicidade os 
estantes. Rematar o expurgo. 

 Mellorar a reclamación dos documentos 
non entregados no prazo (os 
morosos). 

 Coordinar a reelaboración do Proxecto 
Lector. 

 Mellorar as vías de comunicación coa 
biblioteca municipal, posto que 
moitos dos nosos rapaces son 
usuarios dela. 
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 Os avances —aínda escasos pero moi significativos— no uso da 
biblioteca para elaborar traballos por proxectos e pequenos PDI. 
 A integración das novas tecnoloxías: recomendacións lectoras 
(Catalibros). Este curso non usamos Kahoot, nin códigos QR. 
 A percepción da sala BE como un espazo amigable para 
corrixir, estudar, xogar, preparar materiais ou mesmo charlar. 
  O respecto ás normas e aos materiais da biblioteca, pese a 
estar a BE con acceso directo e moitas horas aberta sen un 
profesor responsable. Tamén o coidan das bibliotecas de aula. 
 
 

 A partir destes resultados,o equipo da biblioteca decidiu adoptar unha serie de estratexias: 
 

1. Visibilizar os servizos e recursos da biblioteca, para que todos os usuarios poidan 
coñecelos. Participar na xornada de acollida aos país, convidar ao profesorado novo a 
coñecer as posibilidades de uso… 

 

2. Procurar unha comunicación máis fluída co profesorado a través de correos electrónicos e 
en persoa. A este fin axudará a implicación dun maior número de membros no equipo e a 
reunión semanal no recreo que favorece a coordinación. 

 

3. Manter un grupo de axudantes da MeGaBiblioteca que xestionarán o préstamo, colocarán os 
documentos, recomendarán lecturas aos compañeiros e colaborarán noutras tarefas. 
Estes axudantes serán difusores das actividades (como, por exemplo Hora de Ler). 

 

4. Dispor de dúas horas de titoría cos grupos de 1.º de ESO para realizar un xogo de busca no 
que a recompensa serán os carnés de lector. O alumnado novo familiarizarase deste xeito 
coa CDU, a disposición dos fondos, a consulta do catálogo na rede e do plano virtual… 

 

5. Colaborar co profesor (colaborador da biblioteca) encargado de impartir a materia de libre 
configuración Investigación e Tratamento da Información (ITI), ofertada en 2.º de ESO, que 
incidirá na formación de usuarios e na alfabetización múltiple. 

 

6. Seleccionar materiais e enlaces interesantes para desenvolver aspectos variados do 
currículo. Aproveitar para avanzar no expurgo comezado no curso pasado.Visibilizar as 
propostas metodoloxicamente máis activas na aula, nun recreo semanal. 

 

7. Escoller un número reducido de datas significativas nas que propor actividades puntuais, 
que incidirán na busca de información e a participación en grupo. Ademais algunhas delas 
serán realizadas conxuntamente cos outros IES d’A Estrada. 

 

8. Convocar o club de lectura NA Estrada-525, coas dúas sección : pequenos (corredoiras 1º e 
2º ESO) e maiores (autoestradas, de 15 a 99 anos). As actividades do Club de Lectura 
explicitaranse na Solicitude que será enviada á Dirección Xeral de Centros e Recursos 
Humanos da Consellería de Educación. 

 

9. Manter as actividades exitosas: Hora de ler, mochilas viaxeiras, Lector do mes, fóra da aula 
 
Estableceremos como datas a conmemorar, ademáis das que se recollen no DOG do 28 de 
xuño de 2019 (vid páxina 5) as seguintes: 
 

• 24 de outubro: Día da biblioteca escolar 
•Novembro Mes da ciencia en galego 
•24 de febreiro: Día de Rosalía de Castro 
• 3 de marzo: Día das matemáticas 
•21 de marzo: Día da poesía 

• 27 de marzo: Día mundial do teatro 
•2 de abril: Día do libro infantil e xuvenil 
•25 de abril, Día Internacional das Rapazas en 
Internet. 

 

2019: Ano internacional das Linguas Indíxenas.Ano internacional da Táboa periódica dos Elementos 
Químicos 

2020: Ano Internacional da Saúde Vexetal 
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Este curso o lema proposto pola Asesoría de 
Bibliotecas Escolares é “Biblioteca escolar. Viveiro de 
ciudadanía” 
Como en ocasión anteriores, recollemos a invitación 
para deseñar actividades relacionadas con el. A 
primeira delas foi invitar aos alumnos a seren 
axudantes de biblioteca. 

 

 

 

 
Presentamos dous cadros nos que se recollen as actividades previstas por trimestres, o 
primeiro reflicte sobre todo o traballo de xestión ou a organización interna e o segundo recolle 
as propostas que celebraremos consensuadas coas bibliotecas do IES nº1 e IES Antón Losada. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190628/AnuncioG0534-210619-0001_gl.html
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Actividades de lectura programadas e temporizadas: actividades puntuais 
Primeiro trimestre Segundo trimestre Terceiro trimestre 

● Carnés dos alumnos e profesores novos: entrega. 
● Elaboración da presentación de diapositivas para formación 
de usuarios da biblioteca. 
● Mostrar o funcionamento da biblioteca aos compañeiros. 
● Presentar a biblioteca aos pais (xornada de acollida) 
● Visitas dos alumnos de 1.º de ESO: caza do tesouro. 
● Rematar catalogación de compras do verán; publicitar aos 
compañeiros. 
● Recoller as recomendacións de lecturas dos departamentos para 
comprobar a existencia de exemplares e envialas á Biblioteca 
Municipal. 
● Posta en marcha dos axudantes da MeGaBiblioteca, das 
mochilas viaxeiras e de Hora de Ler: calendario, revisión das 
caixas, difusión e información. 
● Convocar e solicitar club de lectura NA Estrada-525. 
● Publicitar guías de material audiovisual para titorías. 
● Participar no PFCP sobre convivencia e crear o grupo de 
traballo para a reelaboración do Proxecto lector. 
● Promocionar: Fóra da aula, O lector do mes, Catalibros, 
Pasaporte lector. 
● Apoiar as actividades de lectoescritura propostas e 
desenvolvidas polos departamentos. 
● Lema da Asesoría de BEGA “ Biblioteca Escolar Viveiro de 
convivencia” 
● Publicitar “Teñen o seu punto”, Chapa SOL 
● Día da Biblioteca Escolar (24 de outubro); entrega de diplomas 
aos axudantes de cursos pasados. Xogo. Presentación do noso 
lema “Enróscate á lectura” 
● Charlas coorganizadas cos otros centros. 
● Exposicións de diferentes temáticas, segundo a actualidade, as 
excursións… 
● Organizar actividades sobre Novembro, mes da ciencia. 
● Día contra a violencia de xénero: 25 de novembro 
● Día dos Dereitos Humanos (10 de decembro): cartel. Guía de 
lecturas. 
● Recomendacións lectoras para Nadal (proposta conxunta dos 
tres IES d’A Estrada.) 

● Manter as actividades continuas: axudantes, 
Mochilas viaxeiras, club de lectura, Hora de ler, O 
lector do mes, Os xoves fóra da aula. 
 

● Día da Muller traballadora (8 de marzo). 
Biografías e proxectos sobre mulleres. 
 

● Semana da prensa (15 de marzo): encargar 
periódicos de diferentes países do mundo, e “colgar” 
enlaces na aula virtual a un kiosco ben nutrido para 
traballar en todas as aulas sobre a diversidade na 
información. Manipulación. Noticias falsas. 
 

● Guías de lectura sobre cómics, de economía, de 
pais e nais… Pretendemos elaborar listaxes de títulos 
por materias que faciliten o uso dos títulos como 
material complementario, lecturas voluntarias… Ás 
veces un cómic pode ser unha ferramente moi válida 
para ensinar ciencias naturais, por exemplo, pero se o 
profesor só comproba as novidades baixo a etiqueta 
de 5, non poderá acceder a estes materiais. 
 

● Preparación e publicidade das mochilas viaxeiras 
baixo petición. 
 

● Ampliar a listaxe de enlaces na aula virtual e na 
páxina web que servan para facilitar a busca de 
información. 
 
 

● Elaborar unha guía de busca da información. 
 

●Día da poesía (21 de marzo) Obradoiros de poesía 
Haikus polo clima 
 

● Propoñer unha semana cultural. 

● Manter as actividades continuas: axudantes, 
Mochilas viaxeiras, club de lectura, Hora de ler, 
O lector do mes, Fóra da aula, 
 
● Día do Libro 23 de abril. 
 
● O 2 de abril celebraremos o Día do libro 
infantil e xuvenil coa lectura do manifesto da 
OEPLI e GALIX, darémoslle difusión á obra e 
figura do escritor seleccionado este ano, e 
tentaremos contar coa presenza dalgún escritor 
que nos acompañe nesta data. 
 
● Semana das Letras Galegas: Carvalho 
Calero 
 
● Recomendacións lectoras para verán (proposta 
conxunta dos tres IES d’A Estrada.) 
 
●Redactar “Liñas prioritarias”, Memoria 
PLAMBE, Memoria club de lectura. 
 
● Acudir ás xornadas de Clubes de lectura. 
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Este esquema foi entregado na CCP celebrada o 2 de outubro de 2019 
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A composición do equipo da biblioteca respecta o recollido no documento de “Liñas 
prioritarias” de xuño de 2019, polo tanto, formarano: José Luis Capón García, María Mansilla 
Antelo, M.ª Luisa Otero López, Patricia Pérez Gippini, Álvaro Pérez Vilariño, Regina Puente 
Fernández, Virgilio Rodríguez García e M.ª Teresa Leis Rey, que será a coordinadora. 
Todos os membros do equipo dispoñen dalgunha hora de adicación á biblioteca, salvo Patricia 
Pérez Gippini, quen desempeña o cargo de vicedirectora no centro, pero estará informada 
puntualmente das propostas, das actividades e acudirá as reunións (os mércores no 1º recreo) 
cando o cargo llo permita as reunións. 
A biblioteca está atendida semanalmente durante 16 horas (por un profesor) e 10 recreos 
(sempre por dous profesores). Debido a esta limitada dispoñibilidade horaria para traballar 
nela, e co fin de facer rendibles as sesións fixadas nos nosos horarios, distribuiremos as 
distintas tarefas entre os membros do equipo tendo en conta o tempo de adicación de cada un 
e os seus intereses e habilidades. Este horario ampliarase coa colaboración dos alumnos 
axudantes. 

 
 
 
 

Profesorado que forma o equipo de biblioteca: 
J. L. Capón José Luis Capón García 2 horas e 2 recreos Departamento de Lingua castelá (Xefe de Dpto) 

Mª Mansilla María Mansilla Antelo 2 horas Departamento de Lingua galega (Xefa de Dpto) 
Marisa O. Mª Luisa Otero López 2 horas e 2 recreos Departamento de Lingua Galega (titora) 
Patricia Patricia Pérez Gippini 0 horas Dpto. de Relixión Católica, Vicedirectora (XefaDpto) 
Álvaro Álvaro Pérez Vilariño 1 hora Dpto de Latín (xefe Dpto.) 
Virgilio Virgilio Rodríguez García 1 hora e 2 recreos Dpto. de Matemáticas 
Regina  Regina Puente Fernández 2 horas Dpto. de Matemáticas (xefa Dpto.) 
Mayte Mª Teresa Leis Rey 6 horas (Coord.) Dpto. de Lingua Castelá 
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Profesorado con gardas de recreo na biblio 
Olga Olga Brea 2 recreos Departamento de inglés 
Sandra Alejandra Caaveiro 2 recreos  Departamento de Educación Física 
Raquel Raquel Carballo 2 recreos Departamento de Economía 
Loli Castro Dolores Castro 2 recreos Departamento de Bioloxía e Xeoloxía 
Teresa Filloy Teresa Filloy 2 recreos Departamento de Lingua Galega 
Anxos  Anxos Gallur 2 recreos Departamento de Lingua castelá 
Sonia Sonia Iglesias 2 recreos Departamento de Lingua castelá 

 
 

Profesorado que bota unha man na biblioteca de xeito voluntario 
M. Bugallo Miguel Bugallo Sánchez  Departamento de Lingua Galega 
Norma Norma Pillado  Departamento. de Educación Física 
Mª Luisa  Mª Luisa Baamonde  Departamento de Orientación 
E moitos máis que colaboran nas diferentes propostas 
 
 As reunións de equipo celebraranse semanalmente os mércores no 1º recreo, aínda que non 
está recollido no horario do profesorado, polo que a asistencia ás mesmas é voluntaria. 
Como en cursos anteriores, organizouse un grupo de 
axudantes de biblioteca, e tentamos convencer de que se 
integrasen nel aos alumnos con materias soltas de 2.º de 
Bacharelato ou con materias convalidadas, xa que adoitan 
estar na biblioteca e así poderíamos contar con algunhas 
horas máis de atención. Se a Asesoría de Bibliotecas 
Escolares convoca o programa de Bibliotecas Escolares 
Solidarias, incorporarémonos a el coma en cursos pasados 
para que a estes estudantes se lles recoñeza legalmente o 
tempo de voluntariado na biblioteca. 
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Na memoria das actividades da biblioteca, entregada en xuño de 2019, para xustificar as 
actuacións realizadas por seren unha biblioteca pertencente ao PLAMBE, nun dos últimos 
apartados recolliamos as previsións de futuro. 
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Membros do equipo da biblioteca do IES Manuel García Barros no curso 2019–2020: 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo., José Luis Capón García 

 
 
 
 
 
 
 

Asdo. María Mansilla Antelo 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo., M.ª Luisa Otero López 

 
 
 
 
 
 
 

Asdo., Patricia Pérez Gippini 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo., Álvaro Pérez Vilariño 

 
 
 
 
 
 
 

Asdo.: Regina Puente Fernández 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:Virgilio Rodríguez García 

 
 
 
 
 
 
 

Asdo.: Mª Teresa Leis Rey 
(Coordinadora da BE no curso 2019/2020) 

 
 
 
 

A Estrada, a 14 de outubro de 2019 


	Debilidades  (
	Fortalezas  (
	( A difusión e divulgación das actividades propostas pola BE non é óptima, porque aínda que enviamos correos a todo o claustro, usamos cartelaría e avisos na páxina web e informamos na CCP e nos claustros, non sempre conseguimos chegar a toda a comunidade educativa. Isto require unha comunicación directa e oral que non sempre podemos realizar.
	( (A implicación do alumnado na colaboración na biblioteca, tanto nas actividades regradas (axudantes-voluntarios: apuntá-ronse máis de 22 axudantes de biblioteca, dende 1.º de ESO até 2.º de Bacharelato) como nas non regradas (alumnos que colabo-ran puntualmente). Sorpréndenos que moitos alumnos recén chegados ao centro (de 1.º de ESO e de Bacharelato) fanse voluntarios.
	(( A ampliación do equipo de apoio e dos colaboradores e o grao de implicación do profesorado que forma parte do mesmo. É un grupo aberto ás novas incorporacións, pero tamén é estable: moitos forman parte do equipo dende hai varios cursos. É multi-disciplinar, os membros teñen diversas habilidades e gustos per-soais que enriquecen as propostas. Ademais, o feito de dispor dun recreo para reunirse facilitou unha dinámica máis integrado-ra e participativa, aínda que o tempo fíxose escaso e desexaría-mos ter unha hora de reunión dentro do horario.
	( ( A coordinación co profesorado é difícil, xa que no noso centro a maioría de profesores ten gran carga lectiva e non dispón de horas libres.
	( A non participación no foro PLAMBE, no que debiamos dar conta das propostas realizadas.
	(( O traballo conxunto coas bibliotecas escolares do IES n.º 1 e o IES Antón Losada permitiu organizar e facer máis visibles as propostas comúns: recomendacións lectoras de Nadal e verán, Día da violencia de xénero. Actividades compartidas: charlas cien-tíficas (Ángel Carracedo), proxección de “Tecido resistente” e coloquio coa directora Marina Chiavegatto, charla de Aurora Marco. Préstamo e intercambio de materiais...
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