
 
 

IES Manuel García Barros 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

Plan Xeral Anual 
2021-2022 

Programación didáctica da biblioteca 
 

(Plan de traballo anual) 
 

para o curso 2021–2022 



Programación da biblioteca, curso 2021–2022  

2 
 

Dende o curso 2012/2013 a biblioteca do IES Manuel García Barros incorporouse ao PLAMBE (Plan de 
Mellora de Bibliotecas Escolares), 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” entregadas á Consellería de Educación en 
xuño 2021 recóllense as propostas de traballo para este curso, que se adxunta nas últimas páxinas. 
 
Comezamos este curso adaptando o protocolo de uso da biblioteca (ver páxinas 11-15) ás 
novas indicacións segundo a situación sanitaria debida á Covid 19. Este documento formará 
parte do Programa de Adaptación ao contexto Covid. 
 
Infografía coa versión reducida que 
figurará na porta da biblioteca 

 
 

 
O curso pasado coa finalidade de cumprir 
todos os protocolos, propuxemos que o 
préstamo dos materiais se realizara a través 
dun formulario accesible dende a páxina web. 
Aínda que retomamos o préstamo no 
momento dos recreos, mantemos esta 
posibilidade porque axiliza o servizo e a 
comunicación cos usuarios. Os membros do 
equipo da BE, revisan as solicitudes e 
preparan con antelación o préstamo que 
entregan nun máximo de 48 horas aos 
lectores que o pediron. 

 
 

 

Ao final do curso 2021-2022, solicitamos continuar no PLAMBE e na resolución, publicada no DOG do 
31 de agosto de 2021, se nos concedeu unha subvención de 1750€. 

 
 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-230821-0001_gl.pdf
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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 nunha serie de propostas máis concretas que agruparemos en cinco liñas de acción 
fundamentais: 
 

1. Educar nos valores de respecto, voluntariado e solidariedade, 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. Fomentar as actitudes inclusivas no seo da 
biblioteca e do centro. Promover a colaboración cos estudantes doutros centros próximos. 

 

2. 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. 

 

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

 

4. Organizar actividades de formación de usuarios para o profesorado e o alumnado que doten 
dunha maior autonomía, ao coñeceren a solicitude do préstamo e a consulta do catálogo na rede, 
ademais da tipoloxía e ubicación dos materiais. 

 

5.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. Fomentar a creatividade tanto na escrita coma na elaboración 
de obxectos artísticos. 

 

6.Educar nos valores de respecto, voluntariado e solidariedade, 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. Fomentar as actitudes inclusivas no seo da 
biblioteca e do centro. Promover a colaboración cos estudantes doutros centros próximos. 

 

 
Estamos convocando e organizando aos axudantes da biblioteca porque agardamos a ter recollidas 
no protocolo as medidas como o número máximo de axudantes por recreo. Decidimos reunilos nun 
recreo na primeira semana de outubro, pois dende que a biblioteca abriu as portas, os axudantes de 
cursos anteriores regresaban as súas tarefas sen ter cuberta polos pais a folla de permiso e outros, 
que solicitaran participar, querían emprender as tarefas inmediatamente. 
Se a Asesoría de Bibliotecas Escolares convoca o programa de BES, 
incorporarémonos a el coma en cursos pasados para que a estes estudantes se 
lles recoñeza legalmente o tempo de voluntariado na biblioteca. No día da 
Biblioteca se lles fará entrega do diploma aos axudantes dos dous últimos 
cursos. 

 

 

 
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 propoñerán dous eixos temáticos anuais. Deseñaremos 
actividades para seren desenvolvidas polos departamentos que o desexen para que os alumnos 
melloren (i) na busca e tratamento da información (ii) no respecto e tolerancia (iii) na conciencia 
ecolóxica e cidadá e (iv) na adquisición de contidos curriculares e transversais. 
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Na memoria das actividades da biblioteca, entregada en xuño de 2021, despois de analizar a 
consecución (ou non) dos obxectivos propostos, resumimos as nosas fortalezas e debilidades: 

 
 Fortalezas   Debilidades   

ES
PA

ZO
 

  A percepción da sala BE como un espazo amigable para corrixir, 
estudar ou mesmo charlar; aínda que o seu uso estivo moi restrinxido 
polo protocolo. 
 A mellora na estética da biblioteca. O orzamento do PLAMBE, 
permitiu renovar moitos dos equipos informáticos e substituír mesas e 
cadeiras por un mobiliario máis versátil. Por protocolo COVID, abreuse 
unha porta ao exterior que facilita o acceso á biblioteca e atender 
servizos respectando o aforo. Dispuxéronse dúas caixas, unha en cada 
porta, para recoller e devolver os préstamos. Melloramos a imaxe 
corporativa co novo logo e coa páxina web da biblioteca. 

O espazo moi reducido da sala biblioteca. 
O espazo de lectura informal tivo que ser 
recolocado para manter o protocolo. 
As mesas e cadeiras colocáronse para facer 
posible o uso da biblioteca como aula e 
respectar a distancia de seguridade. 

XE
ST

IÓ
N

 T
ÉC

NI
CA

 

A xestión informatizada e centralizada dos recursos do centro. 
 Mellorou o catálogo ao actualizar fondos (compra materiais 
inclusivos e STEAM) e expurgo de obsoletos ou deteriorados. 
Catalogación de todas as adquisicións. 
Elaboramos un sistema de solicitude do préstamo por internet. 
Establecemos un sistema transparente nas adquisicións. 
Mellora na rapidez de resposta ás solicitudes dos usuarios. 
 O acceso a gran parte dos recursos da BE a través de Internet. 

 Manter a orde de todos os documentos, 
revisando con maior frecuencia os estantes. 

FO
M

EN
TO

 D
A 

LE
CT

U
RA

 

 Os índices de préstamo rexistrados son altos, pero non reflicten a 
realidade, pois moitos non se informatizaron (levamos os libros á aula). 
Actividades de fomento de lectura e de relación social como o club de 
lectura. Asentamento da Hora de Ler semanal. 
 A integración das novas tecnoloxías: recomendacións lectoras 
(Catalibros). 

 Non poder celebrar o club de lectura 
presencial; polo que non convocamos o 
grupo dos pequenos. A frialdade das 
reunións por videoconferencia resultou moi 
desmotivadora. 

ED
U

CA
CI

Ó
N

 A
M

I  Os avances —aínda escasos, pero significativos— no uso da 
biblioteca para elaborar traballos por proxectos e pequenos PDI.  

 A escaseza de servizos dispoñibles na 
rede, aínda que foi ampliada a oferta. 
Ampliar a recollida de actividades AMI de 
busca, selección e reelaboración da mesma 
e recoñecemento de fake news. Apoiar o 
desenvolvemento do espírito crítico. 

CO
M

UN
ID

AD
E 

ED
UC

AT
IV

A 

 A implicación do alumnado na colaboración na biblioteca, tanto nas 
actividades regradas (axudantes apuntados no programa BES) como 
nas non regradas (alumnado que colaboran puntualmente). Moitos dos 
recén chegados ao centro deciden incorporarse como voluntarios. 
As tarefas de axudantes de BE como aprendizaxe de valores 
cidadáns. 
 O establecemento de dinámicas integradoras co alumnado e o 
profesorado. 

  A coordinación co profesorado: 
múltiples incorporacións e imposibilidade 
de reunións presenciais. 
A difusión e divulgación das actividades 
propostas, realizada na web, correos, CCP e 
claustros, pero dificultade na 
imprescindible comunicación oral e directa. 

M
IC

RO
RR

ED
E 

 O traballo conxunto coas bibliotecas escolares do IES n.º 1 e o IES 
Antón Losada permitiu facer máis visibles as propostas comúns: 
recomendacións lectoras de Nadal e verán. Aínda que non puidemos 
levar a cabo as actividades compartidas dos cursos pasados: Día da 
violencia de xénero, Día de Rosalía, Novembro mes da ciencia en 
galego... 

Este ano a colaboración entre os 9 centros 
educativos públicos da vila, establecida nos 
cursos anteriores, non se puido manter 
polas restricións de mobilidade, aforo... 
Retomarémolas para abordar proxectos de 
aprendizaxe-servizo xa esbozados. 

CA
RA

 Á
 IN

CL
US

IÓ
N 

  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. 
As doazóns recibidas de exalumnos, profesorado e persoas alleas ao 
centro que mostran o seu vencello coa nosa proposta didáctica. 
Sensibilización da comunidade en valores coma inclusión, 
aceptación da diversidade, convivencia, cidadanía, tolerancia, 
voluntariado, solidariedade. 

 
Deseñar actividades que fomenten a 
inclusividade e respeto dos diferentes 
membros da comunidade.  

O
UT

RO
S 

Respecto das normas do protocolo Covid na hixienización, 
desinfeción e aforo. 
Participación dos membros do equipo nos proxectos de formación 
que poden mellorar o noso traballo na biblioteca. 
 Foi reelaborado e entregado o Proxecto Lector, para a aprobación en 
claustro. 

 Mellorar a comunicación coa biblioteca 
municipal: moito alumnado é usuario dela. 
Retomar a colaboración co CIM, as asocia-
cións da vila e o Concello. 
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A partir destes datos e da experiencia acumulada, tanto nos cursos de amplias actividades coma no 
curso pasado coas restricións da COVID, realizaremos unhas propostas humildes que ampliaremos se 
as circunstancias socio sanitarias o permiten: 
 
1. Procurar unha comunicación máis fluída co profesorado a través dunha lista de difusión, para 

informar das actividades propostas, das novidades recibidas que poidan ser do seu interese. 
Adquirir, na medida do posible, os materiais que soliciten para o uso do seu alumnado. 
Manteremos a información por correo electrónico e en persoa, máis individualizada. 
 

2. Manter un grupo de axudantes da MeGaBiblioteca que serán difusores das actividades, 
propoñerán adquisicións, recomendarán lecturas aos compañeiros e colaborarán noutras tarefas 
como a colocación de libros, selado... 

 

3. Exportar o catálogo da biblioteca ao programa de xestión bibliotecaria KOHA, xa que somos 
como centro piloto para a implantación deste programa. 
 

4. Aproveitar para avanzar no expurgo, respectando as indicacións ofrecidas pola Asesoría de BBEE e 
o Mupega. 

 

5. Visibilizar, dende a web do centro e a web da propia biblioteca, os servizos e recursos da 
biblioteca para achegalos a todos os usuarios. Fomentar a accesibilidade dende a web ao 
catálogo, o préstamo e a localización dos fondos. 

 

6. Facilitar o acceso a materiais e enlaces previamente seleccionados para desenvolver aspectos 
variados do currículo, colgarémolos clasificados pola CDU na aula virtual da BE. Promocionar 
determinados recursos culturais e ALFIN que estean dispoñibles na rede. 

 

7. Convocar o club de lectura NA Estrada-525, tentaremos manter as dúas seccións a dos pequenos 
(corredoiras: de 11 a 14 anos) e a dos maiores (autoestradas, de 15 a 99 anos. Presentaremos a 
solicitude á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación. 

 

8. Manter algunhas actividades exitosas: Hora de ler (aínda que con cambios: non haberá caixas de 
libros nas aulas, os rapaces traeranos da casa, polo menos mentres non se cambien cuestións 
puntuais de protocolo). 
 
 

 

Este curso, aproveitando o lema da Asesoría de 
BBEE, A biblioteca escolar ten a palabra, 
seleccionamos unha serie de actividades que 
inciden no uso oral da lingua e na ecoloxía 
lingüística, na recuperación das palabras 
esquencidas, das historias de vello, dos ditos e 
refráns... Proporemos actividades para seren 
desenvolvidas nun momento puntual (por exemplo: Día 
das Bibliotecas Escolares, Día de Rosalía...) 

Concurso: 
• Concurso: Cántame ou cóntame: podcast ou 

vídeo de recollida de lendas e/ou historias 
familiares e/ou locales. 

• Recollida de ditos da zona, logo ilustrados. 
• Glosario de termos e expresións actuais. 
• Representación de regueifa 
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Propor dous eixes temáticos sobre os que investigar nas diferentes materias, para o que 
prepararemos unha listaxe de actividades posibles para levar ás aulas. Ademais, escollerase un 
número reducido de datas significativas nas que propor actividades puntuais, que se relacionarán 
cos eixes temáticos ou incidirán na busca de información, no fomento da creatividade e/ou na 
colaboración entre os membros dun grupo. Algunhas destas actividades desenvolveranse 
conxuntamente cos outros IES d’A Estrada. Para a escolla das datas significativas teremos en conta  
(i) as que se recollen no DOG do 4 de xullo de 2021 : 
 
 

 

(ii) e aquelas datas que 
tradicionalmente 
celebramos no centro: 
 

•24 de outubro: Día da 
biblioteca escolar 
 

•Novembro Mes da ciencia en 
galego 
 

•11 de febreiro: Día da Muller 
e da nena na ciencia 
 

•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. 

 

 
Propoñemos dous temas de traballo, que estarán vencellados aos ODS (Obxectivos de 
Desenvolvemento Sustentable) da  Axenda 2030   Vídeo no enlace 
 

 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.html
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1. Proxecto “Masa na mesa” 
 
Sumámonos ao contrato programa EDU-saúde no que 
está incorporado o centro sobre os hábitos de vida 
saudables, tanto na alimentación como na práctica 
deportiva. Desenvolveremos os seguintes obxectivos 
da Axenda 2030. 

 
 

 

 
 

Ademais, teremos en conta que a ONU 
establece os anos 2021 e 2022 como anos 
internacionais de: 

 
 
 

Propoñemos como exemplo unha serie de actividades nas que poderían participar todos os 
departamentos e todos os niveis: 

 
 

Alimentación: necesidade dos humanos 
• Os nutrientes: lípidos, glúcidos, vitaminas, proteínas, sales minerais, auga. (Bioloxía) 
• Alimentación e climatoloxía: o consumo calórico en función da xeografía e da estación do 

ano. Alimentos de tempada. (Bioloxía/ Educación Física) 
• A evolución humana e a alimentación. A invención da cociña (Tecnoloxía/Historia) 
• Dietas: paleo, disociada ... (Educación Física) 
• Vexetarianismo/veganismo (Educación Física) 

 
Alimentación e saúde 

• Cálculo do azucre que conteñen alimentos cotiáns (refrescos, bolos, pasta...) presentación da 
mesma en bolsiñas con graos de azucre: exposición no vestíbulo. 
(Matemáticas/Bioloxía/Tecnoloxía) 

• Comida lixo ou chatarra (Fast Food Nation, Super Size Me) (Inglés/ Bioloxía) 
• Cálculo de calorías en función de idade, práctica deportiva... (Matemáticas e Educación 

Física) 
• Cálculo do índice de peso corporal (Matemáticas/ Bioloxía/Educación Física)  

  

 

   
 

   
 

https://www.un.org/es/observances/international-years
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Alimentación e cultura 
• Investigación sobre comidas prohibidas dependendo das culturas e/ou relixións. (Marvin 

Harris: Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la cultura) Alimentación dos 
musulmáns/ budistas. A cuaresma católica e as bulas. (Antropoloxía/Relixión Católica/ 
Relixión evanxélica/ Valores éticos) 

• Festas gastronómicas: Magosto (Antropoloxía) 
• A alimentación ao longo da historia: produtos que nos chegaron de lonxe, a elaboración... 

(Muy interesante) 
• A cociña solar (Tecnoloxía) 
• Comemos cos ollos: arte e comida. Dos bodegóns barrocos a Andy Warhol, pasando por 

Archimboldo. (Arte/ Educación Plástica) 
• Técnicas artísticas: pintura ao óleo, ao ovo... (Educación Plástica/ Arte) 
• As folgas de fame (Valores éticos) 

 
Alimentación e economía 

• Os mercados de futuros (Economía) 
• Comercio xusto e consumo responsable. Película Oro negro (Economía) 
• Globalización vs mercado local, productos kilómetro cero (Economía) 
• Alimentos transxénicos (Bioloxía) 
• Produción sostible de alimentos e dereitos animais (Economía) 
• Alimentos ultraprocesados/comida real (Bioloxía/ Titorías) 
• A carne procesada en laboratorios (carne artificial) (Tecnoloxía) 
• Acuicultura: piscifactorías e produción de langostinos na España de interior. (Economía/ 

Tecnoloxía) 
• Composteiro: o ciclo da comida (Bioloxía) 
• Os biodiésel: a vexetación usada como combustible (Tecnoloxía) 
• A creación da FAO (Historia) 

 
A imaxe corporal 

• Historia do canon de beleza. Das tres gracias de Rubens a Twiggy (Arte/ Historia/ Educación 
Física) 

• Investigación sobre as causas dos trastornos da alimentación (anorexia, bulimia, potomanía) 
e das consecuencias. (Bioloxía/ Anatomía) Biografía da fame, Amelie Nothomb (Francés) 

• Personaxes históricos que sufriron trastornos de alimentación (Sissi emperatriz, Diana de 
Gales, Raíña Victoria...) (Historia/ Educación Física) 

• Estudo sobre o aumento de trastornos da alimentación, sobe todo en xente nova. 
Estatísticas. (Matemáticas) 

• Eufemismos utilizados nas redes sociais para evitar os termos anorexia, bulimia e outros que 
serían facilmente localizables. (Linguas) 

• A representación do corpo e da actividade deportiva na arte clásica: frescos de Pompeia, 
decoracións en vasos gregos... 

• Educación física: deporte e saúde. Mens sana in córpore sano. 
• A utilización de imaxes manipuladas na publicidade (anuncio Dove) (Educación Plástica) 

 
Comemos coas palabras: 

• Etimoloxía dos nomes: chocolate, cacao, tomate... (Linguas) 
• Expresións e refráns: coas mans na masa, auga que non vas beber... (Linguas) 
• Receitas: texto instructivo, estructura do texto, lectura, comprensión e redacción en 

diferentes linguas. Nomes de platos e de técnicas culinarias. 
• Platos e alimentos típicos en cada lingua (Linguas) 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/del-mar-el-mero-y-de-tierra-de-campos-a-300-kilometros-de-la-costa-el-langostino/6516236/
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• A comida na literatura: Laura Esquivel: Como agua para chocolate, Roald Dahl: Charlie e a 
fábrica de chocolate. 

• Comida y cine: El festín de Babette, Chocolat, Una pastelería en Tokio... 
• Comida e música: Ojalá que llueva café, Juan Luis Guerra; Con las manos en la masa, Vainica 

doble; A dieta de dietas, El Kanka & Dry Martina. Cancións tradicionais da maia, da vendimia 
e da colleita. 
 

Estas propostas só pretenden servir de exemplo, pero pódense incorporar todas as que consideredes 
oportunas. 
 
 

Materiais dispoñibles sobre alimentación e saúde: 
 

Bibliografía: 
• Leonardo da Vinci: Notas de cocina de Leonardo da Vinci. La 

afición desconocida de un genio. Temas de hoy, 2004. 
• Agnès Agbotton, Diana Arias, Dianne Chen, Varda Fiszbein, 

Victoria Perth: El libro de las cocinas del mundo mundo, RBA, 
Integral, 2002. 

• Ángeles Díaz Simón: Recetas con historia, Ariel, Barcelona, 
2011. 

 

 
Sabine Jaeger: ¡Que rico!, 
Siruela 

 

Sobre trastornos da alimentación: 
Arnold, Marliese: Miriam es anoréxica 
Nieves Álvarez: Yo vencí la anorexia 
Jordi Sierra i Fabra: Las chicas de alambre 
Gemma Lienas: Billete de ida y vuelta 
Pressler, Mirjiam: Chocolate amargo 
 

   

Receitas: 
Les Meilleurs Gâteaux de Mamie, Larousse, 2014 
Il quaderno dei nostri Dolci a cura della Pro Loco di 
Sarmede, Kellermann editore, 2015. 

   
 
 
Corbin, Alain (Dir.): Historia del cuerpo (I e II), Taurus 
Eco, Umberto: Historia de la belleza, Lumen. 
 
Reimóndez, María: Corredora, Xerais 
Echenoz: Correr 

  

 
Filmografía:      

 
Documental 

 
Documental  

Dir. Agnès Varda. 
Documental 

 
Documental 
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2. Proxecto “Cidadáns do mundo” 
 
Dende a súa orixe homes e mulleres somos seres nómades, que ao longo de toda a historia da 
humanidade nos desplazamos polo planeta por diversas circunstancias: cambios climáticos, fame, 
guerra, política, traballo, estudos... A Declaración Universal dos Dereitos Humanos establece, entre 
outros, os seguintes dereitos relacionados con este tema: 

Artículo 13 
• 1. Toda persoa ten dereito a circular libremente e a elixir a súa residencia no territorio dun Estado. 
• 2. Toda persoa ten dereito a saír de calquera país, incluso o propio, e a regresar ao seu país. 
Artículo 14 
• 1. No caso de persecución, toda persoa ten dereito a buscar asilo, e a disfrutar del, en calquera 

país. 
Por outra banda, entre os Obxectivos para o desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 da ONU 
atopamos a Redución das desigualdades e o traballo pola Paz, a xustiza e institucións sólidas. 
Consideramos que esa redución de desigualdades e esa construcción da paz e a xustiza veñen da 
man da eliminación de actitudes negativas vinculadas ao rexeitamento ás persoas migrantes, 
exiliadas, refuxiadas… que nos últimos tempos parece que están a agromar se cabe con máis forza 
nas nosas sociedades. 
Parécenos importante recordar co noso alumnado que habitamos un mundo diverso en constante 
movemento; diverso en culturas, linguas, ideoloxías, razas, nacionalidades, orientación e identidade 
sexual, relixión…. As persoas movémonos e levamos con nós a nosa cultura, lingua, identidade… que 
entra en contacto con outras e se enriquecen mutuamente. Esteamos onde esteamos os dereitos 
fundamentais deben ir con nós, e non debemos ser obxecto de ningún tipo de discriminación, falta 
de respecto ou atentado contra eses nosos dereitos. Todos somos cidadáns e cidadás do mesmo 
mundo, e con esto proxecto tomamos a palabra para rexeitar actitudes xenófobas, racistas e/ou 
discriminatorias, traballamos a prol do enriquecemento cultural, social e persoal que supón a 
migración e loitamos para que ninguén teña que abandonar o seu lugar de orixe por razón políticas, 
ideolóxicas, de identidade sexual ou calquera outra. 

Bibliografía: 
Núñez Singala, Manuel: Camiños na auga 
Grantz, Alan: Refugiados. Loqueleo, Santillana 
Carballeira Paula: Smara, Kalandraka 
Moure Gonzalo: Palabras de Caramelo 
Riveiro Coello Antón, : O paraíso dos inocentes 
Fernández Paz, Agustín: Lúa do Senegal 
Maceda, Beatriz: Lúa de ningures 
Rosa Aneiros: Tres bichicomas, dúas illas e unha serea 
Antonio García Teijeiro: Bicos e non balas 
Carlos Labraña: O valo 
Celia Díaz: Unha estrela para Amina 
Mantilla: Manzanas rojas 
Enlace a referencias sobre libros refugiados     Otra 
Mediterráneo, Película española sobre Open arms 
Refuxiados: 
Climáticos: La Palma Políticos: Afganistán, Siria  Relixiosos Por homofobia 
 

  

https://www.cear.es/dia-del-libro-10-libros-sobre-refugiados-que-deberias-leer/
https://www.mejorescomparativas.es/libros-y-cuentos/mejores-libros-sobre-derechos-humanos/#!
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A composición do equipo da biblioteca respecta o recollido 
no documento de “Liñas prioritarias” de xuño de 2021, polo 
tanto, formarano: José Luis Capón García, María Mansilla 
Antelo, M.ª Luisa Otero López, Patricia Pérez Gippini, Álvaro 
Pérez Vilariño, Regina Puente Fernández e M.ª Teresa Leis 
Rey, quen será a coordinadora. 
Todos os membros do equipo dispoñen dalgunha hora de 
dedicación á biblioteca, salvo Patricia Pérez Gippini, quen 
desempeña o cargo de vicedirectora no centro, pero estará 
informada puntualmente. Celebraremos reunións semanais 
os luns á segunda hora, periodo no que coincidimos a 
maioría dos membros do equipo. 

 
 

Profesorado que forma o equipo de biblioteca: 
J. L. Capón José Luis Capón García 4 horas (2 horas e 4 recreos) Departamento de Lingua castelá 

Coordinador do Contrato programa de 
Convivencia e Coordinador do club de lectura 

 

Mª Mansilla María Mansilla Antelo 4 horas (3 hora3 e 2 recreos) Dpto de Lingua galega (Xefa de Dpto e titora) 
 

Marisa O. Mª Luisa Otero López 4 horas (1 hora e 6 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) 
Coordinador de TIC 

Regina  Regina Puente Fernández 4 horas (3 horas e 2 recreos) Dpto. de Matemáticas 
 

Mayte Mª Teresa Leis Rey 8 horas (6 horas e 4 recreos) 
Coord. 

Dpto. de Lingua Castelá 

 

Ademais, serán colaboradores da biblioteca Olga Brea con dúas horas de adicación (1 hora lectiva e 2 
recreos), Anxo Fernández (sen horario para tal fin), Alejandro Iglesias Carrazón e Andrea Pérez 
Gañete (quen colaborará co club de lectura, tamén fóra do seu horario). 
 
 
 

Este curso solicitámoslle á Dirección do centro que a atención aos usuarios no período do recreo 
voltase a ser realizado por dous profesores e que só un deles fose membro do equipo, a diferencia 
do curso pasado onde a incerteza da situación socio sanitaria e do protocolo COVID (cuarentena dos 
libros, rastrexo do alumnado, hixienización, cambios no préstamo...) fíxonos propoñer que fosen 
dous membros do equipo. Esta petición non puido ser atendida por necesidades organizativas. 
Neste curso 2021-2022 a biblioteca está atendida todos os recreos e en 14 horas lectivas, (nalgunha 
delas coinciden dous membros do equipo para coordinarse nas tarefas). A necesidade de reforzar as 
gardas de aula, de patio, de bus... e o non aumento do profesorado, fai que a maioría dos membros 
do equipo de biblioteca realicen gardas de aula (patio, bus...). Este curso dispoñemos dunha hora de 
reunión semanal no horario matutino, aínda que supón a nosa hora 24 de permanencia no centro. 
Esta reunión facilita a comunicación e coordinación nas diferentes tarefas distribuídas en función das 
habilidades e intereses de cada membro do equipo. 
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Membros do equipo da biblioteca do IES Manuel García Barros no curso 2021–2022: 

 
 
 
 
 
 
 

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., Mª Teresa Leis Rey 
(Coordinadora da BE no curso 2021/2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Estrada, a 8 de outubro de 2021 


	 Fortalezas  (
	Debilidades  (
	O espazo moi reducido da sala biblioteca.
	( ( A percepción da sala BE como un espazo amigable para corrixir, estudar ou mesmo charlar; aínda que o seu uso estivo moi restrinxido polo protocolo.
	O espazo de lectura informal tivo que ser recolocado para manter o protocolo.
	As mesas e cadeiras colocáronse para facer posible o uso da biblioteca como aula e respectar a distancia de seguridade.
	( (A mellora na estética da biblioteca. O orzamento do PLAMBE, permitiu renovar moitos dos equipos informáticos e substituír mesas e cadeiras por un mobiliario máis versátil. Por protocolo COVID, abreuse unha porta ao exterior que facilita o acceso á biblioteca e atender servizos respectando o aforo. Dispuxéronse dúas caixas, unha en cada porta, para recoller e devolver os préstamos. Melloramos a imaxe corporativa co novo logo e coa páxina web da biblioteca.
	ESPAZO
	( Manter a orde de todos os documentos, revisando con maior frecuencia os estantes.
	(A xestión informatizada e centralizada dos recursos do centro.
	( Mellorou o catálogo ao actualizar fondos (compra materiais inclusivos e STEAM) e expurgo de obsoletos ou deteriorados. Catalogación de todas as adquisicións.
	(Elaboramos un sistema de solicitude do préstamo por internet.
	(Establecemos un sistema transparente nas adquisicións.
	XESTIÓN TÉCNICA
	(Mellora na rapidez de resposta ás solicitudes dos usuarios.
	( O acceso a gran parte dos recursos da BE a través de Internet.
	( Non poder celebrar o club de lectura presencial; polo que non convocamos o grupo dos pequenos. A frialdade das reunións por videoconferencia resultou moi desmotivadora.
	(( Os índices de préstamo rexistrados son altos, pero non reflicten a realidade, pois moitos non se informatizaron (levamos os libros á aula).
	(Actividades de fomento de lectura e de relación social como o club de lectura. Asentamento da Hora de Ler semanal.
	( A integración das novas tecnoloxías: recomendacións lectoras (Catalibros).
	FOMENTO DA LECTURA
	( A escaseza de servizos dispoñibles na rede, aínda que foi ampliada a oferta.
	( Os avances —aínda escasos, pero significativos— no uso da biblioteca para elaborar traballos por proxectos e pequenos PDI. 
	(Ampliar a recollida de actividades AMI de busca, selección e reelaboración da mesma e recoñecemento de fake news. Apoiar o desenvolvemento do espírito crítico.
	EDUCACIÓN AMI
	( ( A coordinación co profesorado: múltiples incorporacións e imposibilidade de reunións presenciais.
	( (A implicación do alumnado na colaboración na biblioteca, tanto nas actividades regradas (axudantes apuntados no programa BES) como nas non regradas (alumnado que colaboran puntualmente). Moitos dos recén chegados ao centro deciden incorporarse como voluntarios.
	(A difusión e divulgación das actividades propostas, realizada na web, correos, CCP e claustros, pero dificultade na imprescindible comunicación oral e directa.
	((As tarefas de axudantes de BE como aprendizaxe de valores cidadáns.
	COMUNIDADE EDUCATIVA
	(( O establecemento de dinámicas integradoras co alumnado e o profesorado.
	Este ano a colaboración entre os 9 centros educativos públicos da vila, establecida nos cursos anteriores, non se puido manter polas restricións de mobilidade, aforo... Retomarémolas para abordar proxectos de aprendizaxe-servizo xa esbozados.
	(( O traballo conxunto coas bibliotecas escolares do IES n.º 1 e o IES Antón Losada permitiu facer máis visibles as propostas comúns: recomendacións lectoras de Nadal e verán. Aínda que non puidemos levar a cabo as actividades compartidas dos cursos pasados: Día da violencia de xénero, Día de Rosalía, Novembro mes da ciencia en galego...
	MICRORREDE
	( ( 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.
	(Deseñar actividades que fomenten a inclusividade e respeto dos diferentes membros da comunidade. 
	(As doazóns recibidas de exalumnos, profesorado e persoas alleas ao centro que mostran o seu vencello coa nosa proposta didáctica.
	((Sensibilización da comunidade en valores coma inclusión, aceptación da diversidade, convivencia, cidadanía, tolerancia, voluntariado, solidariedade.
	CARA Á INCLUSIÓN
	( Mellorar a comunicación coa biblioteca municipal: moito alumnado é usuario dela.
	(Respecto das normas do protocolo Covid na hixienización, desinfeción e aforo.
	(Retomar a colaboración co CIM, as asocia-cións da vila e o Concello.
	(Participación dos membros do equipo nos proxectos de formación que poden mellorar o noso traballo na biblioteca.
	OUTROS
	( Foi reelaborado e entregado o Proxecto Lector, para a aprobación en claustro.

