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PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA ESCOLAR 

DO 
I.E.S. RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL – ZALAETA 

(A CORUÑA) 

 

1. En relación coa organización e xestión; a configuración da biblioteca como «laboratorio 

creativo de aprendizaxes». 

Organización dos fondos bibliográficos 

 
 A organización dos fondos require un proceso técnico dos mesmos mediante a súa clasificación, catalogación, 

ordenación...Polo tanto é función intrínseca dunha biblioteca que, ademais de recompilar, conservar e difundir 
os materiais, dispoña a súa organización, de acordo cun sistema lóxico, co fin exclusivo de atopar aquel libro, 
información ou documento que poida satisfacer as posibles consultas. 
 O contido dos fondos debe quedar recollido e sistematizado nos catálogos que son instrumento de localización, 
e que nos permiten recuperar a información de calquera material existente na biblioteca. 

 Clasificar significa agrupar os materiais polo seu contido co fin de facilitar a súa situación e busca. A 
clasificación é unha catalogación sistemática por materias. 
 
Selección e adquisición de fondos 
 
 Para iso é necesario contar coas achegas e suxestións dos distintos Seminarios e Departamentos do centro. 

Recolleranse as propostas de compra de novos materiais e fondos. Cómpre continuar así mesmo, cunha 
renovación e actualización de determinados fondos. 
 
Proceso técnico 

 
 Desde o momento no que o libro entra na biblioteca ata que pode ser situado no estante correspondente, pasa 
polas seguintes operacións: 

 
• REXISTRO E CATALOGACIÓN: Cada libro que entra na biblioteca deberá de ser rexistrado en MEIGA. 
• CUÑO: É a forma de acreditar que o libro é propiedade da biblioteca en cuestión. Tal cuño estamparase ao 

principio, na portada xunto o Nº de Rexistro. 
• CLASIFICACIÓN: Cómpre ter un especial coidado nesta tarefa xa que, da maior ou menor precisión con que se 

faga a clasificación dun libro, disco, casete..., dependerá a maior o menor lóxica e coherencia con que estean 
ordenados os fondos na biblioteca, facilitando ou dificultando así aos usuarios a busca dentro da mesma. 

Nesta biblioteca como na maioría delas (en Europa) utilízase o sistema de Clasificación Decimal Universal 
(C.D.U.). En función desta clasificación, establécense dez grupos de materias ordenadas do 0 ao 9 coas súas 
correspondentes subdivisións, a medida que se vai concretando a materia a clasificar. 
A numeración de materia asignada mediante esta clasificación, farase constar no Rexistro e no lombiñ que, 
adherida ao lombo do libro, vainos permitir o seu ordenamento. 

• ETIQUETACIÓN 

• COLOCACIÓN nos andeis, no lugar que lle corresponda en función da súa clasificación. 
• CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN dos materiais estragados. 
• EXPURGO: un proceso necesario e inherente ás coleccións das bibliotecas. Respecto á actualización e ordenación 

dos nosos fondos, neste curso preténdese continuar co labor de expurgo xa iniciado nos anteriores. 
 
 Os labores técnicos que comunmente chamamos “labores internos” da biblioteca, son xeralmente descoñecidos 
pola comunidade, sen embargo a inexistencia deste traballo, convertería as nosas bibliotecas nun caos onde 

sería practicamente imposible: atopar os libros, saber ou non da súa existencia na biblioteca, controlar aquelas 
materias ou autores dos que estamos mellor dotados ou temos carencia, ou que, por ter perdido o seu valor 
informativo, están obsoletos. 
 
Servizo de atención ao usuario 

Préstamos e devolucións 

Información 

 
ORGANIZACION E XESTION TECNICA 
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 1º TRIMESTRE 

➢ Educación documental exhaustiva para o profesorado e o alumnado (coñecemento en profundidade 
dos recursos da biblioteca, incorporando recursos en liña e o seu uso) 

➢ Mantemento e activación do blog e redes sociais da biblioteca 

2º / 3º TRIMESTRE 

➢ Proseguir coas catalogacións de fondos en MEIGA 

➢ Mantemento e activación do blog e redes sociais da biblioteca 

 

2. En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa integración no 

tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple e ao 

desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. 

➢ Dinamización por parte dos distintos departamentos didácticos, mediante a elaboración e/ou organización, por 
meses, de recursos de educación documental relacionados con cada área (exposicións, animacións, proxeccións, 
recursos de educación documental: webquest, wikis,...) 

➢ Continuidade do traballo que se vén desenvolvendo conxuntamente co Equipo de Normalización e Dinamización 
Lingüística do centro 

➢ Continuidade dos Clubs de Lectura. 

➢ Promoción da relación con outros centros educativos e/ou institucións para o intercambio de experiencias 
educativas 

➢ Conmemoracións 

➢ Encontros con autores, contacontos, animación á lectura a través de dramatizacións e recitais na biblioteca 

1º TRIMESTRE 

• Día das Bibliotecas Escolares: exposición sobre diferentes bibliotecas do mundo e actividades sobre a mesma 

• Samaín e Defuntos: paneis con información sobre a celebración da festividade en diferentes culturas e lecturas 
dramatizadas de relatos de suspense 

• Magosto: orixe e historia da celebración, léxico específico... 

• Semana da Literatura de Tradición Oral: traballo entorno á recollida, lectura e dramatización de contos, cantos, 
lendas, romances, regueifas, refráns... e dixitalización de todos os materiais 

• Día contra a violencia de xénero: carteis, proxeccións de curtametraxes, audicións de cancións e lecturas de 
textos relacionados co tema 

• Día dos Dereitos Humanos: exposición de libros, proxección de películas,… 

• Elaboración do Boletín trimestral de lecturas e regalos recomendados (vacacións de Nadal) 

2º TRIMESTRE 

• Día da Paz: remuíño de citas en diferentes linguas, paneis con textos, proxeccións e audicións 

• Entroido: investigación arredor das tradicións, colaboración co ENL no concurso de sobremesas coas 
correspondentes receitas, exposición de imaxes típicas do Entroido galego 

• Día da Muller. Continuidade da actividade “Toda unha muller”: os participantes nesta iniciativa (comunidade 
educativa en xeral) deberán achegar un documento, en formato dixital, sobre unha muller do seu entorno á que 
desexen renderlle unha homenaxe neste día. Incluirase unha imaxe (foto, debuxo, símbolo, vídeo...) e un texto 

que xustifique a elección feita (elaboración propia ou texto literario, cita,...) 

• Día do Consumidor: continuidade do obradoiro de linguaxe e lectura publicitaria para toda a ESO 

(aproveitamento da parte teórica e actualización do material coa incorporación de novos anuncios para analizar, 
recollendo tamén as suxestións do alumnado) 

• Elaboración do Boletín trimestral de lecturas recomendadas (vacacións de entroido ou semana santa) 

3º TRIMESTRE 
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• Día do Libro: achegamento á modalidade narrativa do MICRORRELATO nas diferentes linguas (galego, castelán, 

francés, inglés...). Organización de dramatizacións no espazo da biblioteca 

• Día das Letras Galegas: concurso literario, investigación sobre a figura do autor/a homenaxeado 

• Elaboración do Boletín trimestral de lecturas recomendadas (vacacións de verán) 

 

3. En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia informacional 

(competencia para o tratamento da información incluída na actual «competencia dixital»). 

1º TRIMESTRE 

• Presentación da biblioteca aos novos alumnos do centro, mediante visita guiada e organización de actividades 
de formación de usuarios 

• Educación documental exhaustiva para o profesorado (coñecemento en profundidade das posibilidades, recursos 
da biblioteca e o seu uso) 

• Difusión da “Guía da Biblioteca” entre alumnos e profesores 

2º / 3º TRIMESTRE 

• Deseño, xunto cos profesores interesados, de propostas de actividades que poidan enriquecer a práctica 
docente, contando co espazo e recursos da biblioteca 

• Publicación no blog da biblioteca dos materiais elaborados polo profesorado/alumnado para a súa utilización 
xeneralizada na aula 

4. En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do Proxecto lector de centro (en 

materia de lectura, escritura e habilidades no uso, tratamento e produción de 

información). 

Compromiso de proporcionar aos departamentos didácticos os materiais necesarios e dispoñibles pola biblioteca, 
encamiñados á inclusión de actividades de fomento da lectura e comprensión lectora nas distintas 
programacións 

Formación dos usuarios da biblioteca de cara ao seu aproveitamento óptimo nas tarefas de busca de información 
ou lecer 

Deseño de actividades de comprensión lectora por áreas, ciclos e cursos que teñan como marco os principios 
do Proxecto lector de centro (poderá ser a través de cuestionarios sobre exposicións, textos,…) 

Programación de actividades de animación lectora (dramatizacións, lecturas en voz alta,...) no marco do 
Proxecto lector de centro 

Utilización dos recursos da biblioteca escolar, o que contribuirá a actualizar os seus fondos 

Dedicación de sesións de titoría a ensinar aos alumnos a aproveitar todos os recursos da biblioteca e a facer 

deles individuos cada vez máis competentes na comunicación a través de distintos códigos e canais 

Colaboración activa na posta en práctica das actividades de fomento da lectura ao longo de todo o curso 

Funcionamento dos Clubs de Lectura 

Dinamizacións lectoras na biblioteca 

Colocación na biblioteca libros e DVD’s coas celebracións transversais en distintas épocas do ano 

Funcionamento do Buzón de Suxestións, fundamental para manter actualizada a dinámica de renovación de 
fondos. 

Mantemento dos mobles expositores das novidades e últimas adquisicións de fondos 

Recepción e elaboración de exposicións coas actividades artelladas dende a biblioteca, coa axuda do profesorado 
das distintas áreas, buscando sempre a variedade disciplinar 

Deseños de concursos que esixan a busca de información de diverso tipo e en distintos soportes por parte do 

alumnado 

Participación do alumnado nos distintos concursos organizados de creación literaria 
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Participación do alumnado nos distintos encontros con escritores e outros persoeiros ligados á cultura 

Distribución dos boletíns de novidades e de recomendación de lecturas 

 

5. En relación cos avances cara unha biblioteca inclusiva. 

• Conscientes de como afecta a actual crise económica aos grupos economicamente menos favorecidos, o 

destino dos fondos priorizaranse fundamentalmente para aquelas adquisicións que impliquen unha maior 

necesidade para o alumnado: libros de lectura obrigatoria, itinerarios lectores, traballos por proxectos… 

• Actividades para a compensación das desigualdades sociais. No próximo curso, dado o número importante de 

alumnado estranxeiro con problemas de aprendizaxe de español e galego, organizaranse como en cursos 

anteriores clases de apoio consistentes na orientación á lectura para mellorar o vocabulario e a expresión, 

impartidas polo Departamento de Orientación e por profesorado do Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía 

e Historia en colaboración coa biblioteca. 

 

6. Outras actuacións. 

Colaboración con organismos e institucións locais para participar na vida cultural do contorno, contemplando a 

posibilidade da organización conxunta das conmemoración de datas ou acontecementos culturais 

Integrar ás familias do alumnado como usuarios da biblioteca 

 

7. Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos que se utilizarán. 

Sobre o uso da biblioteca: 

• Realización de estatísticas de lectores/usuarios 

• Comprobación do nivel de demanda dos fondos que se publicitan nos boletíns, exposicións, conmemoracións, 

revistas, taboleiro de anuncios e/ou por calquera outro medio 

• Estudo da demanda de material non catalogable (xornais, revistas, etc.) e audiovisual 

Sobre a implicación da comunidade escolar 

• Comprobación do nivel de participación do conxunto da comunidade escolar nas actividades que se organizan 

• Valoración do uso da biblioteca por parte dos profesores como recurso pedagóxico 

8. Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo de apoio. 

Horario previsto. 

Profesores/as membros do equipo de biblioteca: 
 

Charo Martín Sánchez 

Begoña Iglesias Cao (resposable/dinamizadora da biblioteca escolar) 
 
Horario da biblioteca escolar. 

O horario de apertura aínda non cubre todo o tempo lectivo.  
V.o e P.e, a directora do centro:     A responsable da biblioteca: 

 

Asdo.: Estrella Paz Freire      Asdo.: Begoña Iglesias Cao 


