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Introdución:  

Este programa trata só aspectos concretos da realidade do I.E.S “ Maximino Romero 
de Lema”, cuestións que recolle a  ORDEN de 26 de abril de 2012(D.O.G. 7/5/2012) 
pola que se convoca o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares en centros públicos 
non universitarios da Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 
para el curso 2012/2013. Neste Plan procurase  impulsar o desenvolvemento de  
proxectos de biblioteca escolar. 

 

Horario:  

Para facilitar a consulta dos fondos documentais, a Biblioteca permanecerá  aberta 
durante parte do horario lectivo baixo a supervisión do responsable que corresponda 
nese momento.   

Durante o tempo en que a biblioteca permaneza aberta débese utilizar  como lugar 
de estudio .  
 
A tarde do luns (de 15:30 a 17:00) estará reservada para consulta de familias e ex 
alumnos, haberá en todo momento un profesor/a de garda.  
 
Cada grupo poderá reservar  unha hora semanal para utilización da biblioteca fóra 
do horario establecido. Cómpre  reservala con anterioridade. 

 
 
O préstamo ós alumnos do centro realizarase durante os recreos . O préstamo ó 
resto da comunidade educativa realizarase os luns de 15:30 a 16:30 
 

 
 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
1ºRECRE

O 
10:45 
11:35 

  TRINI  Direción EVA 

11:35 
12:25 

  Direción ISABEL Equipo Bibl. 

2ºRECR
EO 

 12:45 
13:35 

Direción CARI CARI Direción  CARI 

13:35 
14:25 

Direción CARI Direción CARI Direción 

  
15:30 
 

CARI      

1º RECREO ROSA LUCHY EVA PARCERO EVA PARCERO ALEJO 
2º RECREO ROSA  LUCHY ALEJO ISABEL ISABEL 



Xestión :  
 
Durante este curso contamos cun equipo de cinco profesores con horario destinado 
á biblioteca  formado por Trinidad López Souto, profesora de Relixión, Isabel Ortiz 
Rey, de L.C. Eva Mª Portela López de Música, José Mª Fernández  Abelaira de P.T. 
e Caridad Camarero Suanzes de A.L.. Por outra parte o equipo da biblioteca, con 
funcións de apoio á mesma e en quen recaerá a xestións dos préstamos ó 
alumnado, está integrado por Alejo Figueroa Soto, profesor de LC,  Rosa Delgado 
Domínguez de Economía, Luz Mouzo Riobóo de Matemáticas e Eva Mª Parcero 
Souto de Francés. 
É un bo momento para asumir cambios que para unha soa persoa era imposible  
afrontar.  É o caso da incorporación ó Proxecto Meiga da Consellería de Cultura. 
Esta incorporación obríganos  a reformas necesarias polo que as accións prioritarias 
serán  de tipo organizativo:  
 

1. Compre catalogar todos os fondos da Biblioteca, distribuídos neste momento 
entre a sala, as aulas e os departamentos.  
 

2. Polo momento seguiremos traballando co programa “Biblio” para continuar 
coa dinámica xa establecida na biblioteca. Compatibilizar dous programas  vai 
implicar unha certa confusión tanto para o  profesorado como para o  
alumnado , cuestión que  intentaremos minimizar ó máximo.   
 

3. Trataremos de revisar a catalogación e axustala de xeito adaptado á C.D.U.: 
Catalogación Decimal Universal,  seguindo  criterios estandarizados no 
ámbito bibliotecario. Realizaremos o “volcado” do catálogo, que xa  estaba 
informatizado no programa “Biblio”. 
 

4. Reorganizaremos  o espazo. É preciso  facer sitio nos andeis para expor 
novos fondos e buscar espazos alternativos para documentación de pouco 
uso, mesmo para almacenaxe de obras que pola súa calidade ou importancia 
deben estar aínda que apenas se consulten.  
 

5. Faremos tarefas de expurgo de documentos deteriorados, inadecuados ou 
obsoletos 
 

6. Teremos que decidir as novas adquisicións. Terán prioridade a compra de 
exemplares de libros de lectura obrigatoria.  Logo de valorar as necesidades 
da biblioteca, que se derivan do proxecto que imos realizar e as que nos 
presenten as áreas e ciclos atenderemos demandas de profesores e 
alumnos. 
 

7. Os membros do equipo da biblioteca participaremos en actividades de 
formación do profesorado para actualizarnos e coñecer as funcións propias 
do novo traballo. Para elo solicítase un Grupo de Traballo “Xestión da 
Biblioteca Escolar . Proxecto Meiga” coordenado polo CFR de Vimianzo . 
Asistiremos á “IV Xornada das Bibliotecas escolares de Galicia”  e faremos o 
curso on-line de “A xestión informatizada da biblioteca”organizados polo CAFI  
  

8. Intentaremos cambiar a imaxe da biblioteca para crear un lugar agradable, 
que esperte  o interese do alumnado. Valorarase a conveniencia de invertir 
unha pequena partida do presuposto a tal fin.  



 

Actividades:   
 
No presente curso as actividades organizadas pola  Biblioteca serán poucas dado 
que  é prioritario o traballo de xestión. De todo xeito colaborarase nas propostas do 
profesorado e dos departamentos,nos Proxectos Interdisciplinares e nas actividades 
de apoio ás aulas.   
A Biblioteca non debe ser allea a realidade socio cultural polo que o equipo da 
biblioteca colaborará co Equipo de Normalización Lingüística do Centro.   
A biblioteca é un espazo de integración polo que se poñerán todos os medios para a 
eliminación de barreiras (culturais, sociais e materiais) facilitando accesibilidade de 
todos os usuarios.  
 

1. Formación de usuarios. 
 

2. Realizaremos  actividades co fin de familiarizar ao alumnado no 
funcionamento da biblioteca: aprender a buscar os títulos, autores  ou 
información que precisen en colaboración coas titorías e os departamentos. 

 
3. Tamén se realizarán actividades de información,  dirixidas ó profesorado e 

alumnado, que facilite o coñecemento necesario  sobre o funcionamento da 
biblioteca con especial atención ao programa informático que a xestiona.  

 
4. Trataremos de  crear un grupo de alumnos colaboradores, que participen en 

traballos axeitados a súa competencia.  
 

5. Procurarase que, ademais de profesorado e alumnado, participen tamén os 
pais/nais participando en charlas ou achegando suxestións e mesmo o seu 
traballo persoal. 
 

6. Farase unha campaña informativa  co obxectivo de velar polo coidado do 
material e instalacións da biblioteca e o respecto ás normas de uso.  
 

7. Divulgar a idea de que a Biblioteca é lugar para falar: Exposicións orais , 
lecturas de poemas e o teatro lido teñen nela o seu espazo. Proponse facer 
un pequeno obradoiro  de “Impostación de Voz” dirixido ós compoñentes do 
grupo de teatro do instituto.  
 

8. A Biblioteca é tamén un lugar para escribir. Poñeranse  os medios para 
realizar traballos de escritura, particularmente de caligrafía, de confección de 
rótulos e de carteis como apoio ó equipo de redacción da revista do centro.   
 

 
9. Educación documental . 

 
1. As actividades  estarán integradas nas programacións das diferentes áreas do 

currículo (inclúense no Plan Xeral Anual) e terán proxección a toda a 
comunidade educativa.  
 

2. Na programación do Club  de Lectura están previstas saídas á cidade para  
visitar librerías, asistir ó teatro ou ó cine.  

 



 
10. Formación literaria  e animación á lectura. 

 
1. Club de lectura”Marole”. Coa idea de continuar  co traballo realizado nos 

cursos anteriores procuramos a formación de dous  Clubes de Lectura, co 
alumnado de primeiro  da E.S.O. e primeiro de Bacharelato . 
 

2. “A hora de ler”. Sería interesante introducir esta actividades na aula en horas 
de garda. Na biblioteca cóntase con lotes de libros que levados puntualmente 
á aula permiten realizar lecturas colectivas en voz alta sobre un mesmo texto. 

  
3. A biblioteca de aula é unha maneira de achegar ó alumnado os fondos 

documentais e facilitar momentos de lectura inmediata. É tamén un recurso 
para que o profesorado de garda poida facer propostas de lectura e ou 
escritura .  
 

4. É necesario durante o curso facer unha  posta ó día e unha revisión do Plan 
Lector.    

 
 

Criterios de avaliación 
 
Nas reunións do Equipo de Biblioteca, ao tempo que se realiza o traballo de xestión 
e se desenvolven as actividades planificadas, faremos un seguimento avaliativo das 
xa realizadas ou en fase de execución. Aos continuos cambios que se poidan ir 
facendo ao longo do curso engádese a Valoración Avaliativa Final que se fai a fin de 
curso e se incluirá na Memoria Final. Teremos en conta tanto as opinións dos 
membros da dirección  como dos profesores dos diferentes departamentos, así 
como do alumnado. Para as valoracións de avaliación farémonos preguntas do tipo:  

Participan  tanto profesores como alumnos nas actividades? 
Pódense facer modificacións puntuais para mellorar a actividade? 
Que cambios importantes se propoñen para as seguintes actividades? 
 
 
 
 

Baio a 15 de outubro de 2012  
 
O equipo de Biblioteca 
 

Asdo: Isabel Ortíz Rey 
 

Trinidad López Souto 
 
Eva Portela López 
 

                     José Mª Fernández Abelaira 
 
Caridad Camarero Suanzes  
 


