
PROGRAMACIÓN

VICEDIRECCIÓN

IES DO MILLADOIRO

CURSO 17_18



PROGRAMACIÓN VICEDIRECCIÓN CURSO 17_18

  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Introdución

As actividades complementarias e extraescolares contribúen dun xeito importante ao desenvolvemento integral do alumnado, xa que fomentan as

súas capacidades creativas, físicas e de relación interpersoal e constitúen, por iso, un dos eixes fundamentais no Proxecto Educativo do IES do Milladoiro.

Consideramos que o obxectivo fundamental destas actividades é complementar a educación do alumnado, tanto no ámbito académico como no de

desenvolvemento dos valores persoais de esforzo, respecto, tolerancia e participación. As actividades complementarias e extraescolares proporcionan un

contexto diferente e máis axeitado para conquerir os obxectivos referentes a unha educación en valores máis ampla.

Estas actividades deben ser na súa maioría formativas, sociais, culturais, lúdicas nalgúns casos, e, en maior ou menor grao, interdisciplinares e

integradoras, para permitir a coordinación e unha visión global das diversas materias do curriculum e a socialización coa contorna.

Obxectivos

 Fomentar o esforzo, a responsabilidade e a autonomía personal.

 Potenciar a curiosidade, a sensibilidade e a creatividade do alumnado.

 Promover a integración, a socialización e o sentido de pertenza do alumnado a unha comunidade educativa.

 Favorecer as relacións fóra do ámbito escolar e axudarlles a adquirir habilidades sociais e de comunicación.

 Posibilitar o acceso ás actividades culturais e deportivas a todos os alumnos e alumnas ampliando as súas perspectivas culturais e académicas.

 Exercer como un elemento de compensación de desigualdades sociais tratando de diminuír as diferenzas socioeconómicas existentes no noso centro.

 Reforzar e complementar os coñecementos conqueridos na aula a través da exemplificación e posta en práctica na realidade.

 Estimular o coñecemento, valoración e conservación do patrimonio cultural e medioambiental.

 Educar para o uso enriquecedor do tempo de ocio.
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Actividades complementarias durante os recreos.

O recreo é un tempo non regrado no que o alumnado con maiores problemas de integración, particularmente o recén chegado ao centro, pode sentirse

moi desamparado. Co obxectivo de diversificar e ampliar os momentos de ocio, e ao mesmo tempo como elemento integrador, ofrécense as seguintes

actividades voluntarias abertas a todo o alumnado:

1. Clubs de lectura.

Consideramos fundamental a creación de novos clubs de lectura no noso centro durante este curso 2017-2018, xa que supón a continuación dunha dinámica

consolidada durante os tres pasados anos, entre o alumnado e tamén entre o profesorado e quizais co tempo entre toda a comunidade docente. Contamos

coa positiva experiencia dos cursos anteriores e pretendemos novamente o mantemento ao longo de todo o curso de varios clubs para potenciar a lectura no

centro e fóra das aulas, intentando ademais chegar non so ao alumnado ao que xa lle gusta ler, senón tamén aos que presentan dificultades de aprendizaxe

ou falta de habilidades sociais.

O club de lectura será impulsado desde a Biblioteca, en colaboración coas titorías, o departamento de orientación e a Dirección, co obxectivo de facer desta

un centro de encontro ao que se acuda tanto á busca de recursos e de lugar de lectura como de reunión para falar de libros cos compañeiros. Impulsará

ademais o Plan Lector de centro, xa que ambos incentivarán a lectura de autores e xéneros diversos. Entroncaranse tamén nas actividades da biblioteca en

colaboración con varios departamentos, e en particular co de Galego e de Dinamización lingúística coa finalidade de fomentar a lectura en lingua galega.

Ademais, co orzamento do PLAMBE a Biblioteca ten intención de mercar mobiliario para o espazo exterior e adicalo a xogos de inxenio, xadrez, lectura

informal, etc.

2. Dinamización dos recreos con actividades lúdico-deportivas organizadas polo Departamento de Educación Física.

Dende outubro e ata final de curso celebraranse campionatos de xogos e deportes nos recreos. O alumnado de 1º de Bacharelato de forma voluntaria e en

grupos de 2 ou 3 serán os encargados de organizar os campionatos, cada grupo organizará un deporte ou xogo, orientados polo departamento de E.F. 

3



PROGRAMACIÓN VICEDIRECCIÓN CURSO 17_18

  
Actividades complementarias en colaboración con asociacións e outras institucións organizadas polo departamento de Orientación 

XANEIRO 1º ESO CENTRO “COÑECE A NOSA CULTURA”  IGAXES3
2º E 3º TRIMESTRE 1º ESO CENTRO OBRADOIRO “REDES SOCIAIS” IGAXES3

XANEIRO 2ºESO CENTRO DESMONTANDO PREXUÍZOS / AGARESO (TALLER 2 HORAS)
TODO O CURSO 2º ESO AULA DE 2º ESO B EPDLAB / ACPP – AGARESO

XANEIRO E FEBREIRO 2º ESO

CENTRO OBRADOIRO TV/ AGARESO

3º TRIMESTRE 2º ESO

CENTRO OBRADOIRO “RESOLUCIÓN DE CONFLITOS” IGAXES3

MARZO 3º ESO CENTRO OBRADOIRO DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL/ IGAXES3

ABRIL 3º ESO CENTRO EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL IGAXES3

SEN ESPECIFICAR 2º BACH CENTRO PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL/ USC

8 FEBREIRO 1º E 2º BACH

CENTRO CONSTRUÍNDO O MEU CAMIÑO / ENCONTROS CON PROFESIONAIS/ ANPA MILLA

Conmemoracións e celebracións

• Día  Escolar da Non Violencia e da Paz (30 de Xaneiro)

 Entroido (9 de Febreiro)

 Día da Muller Traballadora (8 de Marzo)

 Día  Mundial da Saúde (7 de abril, sábado) Actividades durante a semana.

 Día do Libro (17  a 23 de Abril)
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 Semana do Día das Letras Galegas (17 de Maio)

 Acto de Graduación do alumnado de 2º BACH. (Data aínda sin determinar)

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NO CENTRO

DEPARTAMENTO TEMPORALIZACIÓN NIVEL LUGAR ACTIVIDADE

EDUCACIÓN FÍSICA
SEN DETERMINAR TODOS OS CURSOS

XIMNASIO DO CENTRO/AULA

DE USOS MÚLTIPLES

CHARLAS E PONENCIAS SOBRE A EDUCACIÓN FÍSICA 

FÍSICA E QUÍMICA 16/03/18 2º BACH, 1º BAC A CENTRO FÍSICA RECREATIVA: CLICKONPHYSICS

INGLÉS

DATAS A CONMEMORAR TODOS OS CURSOS CENTRO

ACTOS DIVERSOS - DATAS A CONMEMORAR: 

17 MARZO: ST. PATRICK
23 ABRIL: ST. GEORGE

SEN PRECISAR 3º ESO CENTRO
ASISTENCIA A CLASES NUN CENTRO DE EEUU VÍA

SKYPE

TODO O CURSO 3º E 4º ESO CENTRO INTERCAMBIO DE E-MAILS CUN CENTRO DE ESCOCIA
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LINGUA E
LITERATURA

CASTELÁ

AO LONGO DO CURSO
1º/2º/3º/4º ESO CENTRO OBRADOIROS CREATIVOS NAS AULAS

AO LONGO DO CURSO 1º/2º/3º/4º ESO
CENTRO

ORGANIZACIÓN DE CHARLAS A CARGO DE AUTORES E XORNALISTAS

AO LONGO DO CURSO
SEN CUSTO TODOS OS CURSOS CENTRO

PARTICIPACIÓN NO “PROGRAMA PRENSA_ESCUELA” DE
LA VOZ DE GALICIA

3º TRIMESTRE

UNHA SESIÓN LECTIVA
POR DETERMINAR

1º ESO
CENTRO

ENCONTRO CON AUTORES

3º TRIMESTRE
UNHA SESIÓN LECTIVA

POR DETERMINAR
3ºE 4º ESO CENTRO

CHARLA CUN XORNALISTA DENTRO DO PROGRAMA “PRENSA

ESCUELA” DE LA VOZ DE GALICIA.

MATEMÁTICAS

2º TRIMESTRE 1º, 2º E 4º ESO CENTRO RALLY CIENTÍFICO E MATEMÁTICO SEN FRONTEIRAS

2º TRIMESTRE 4º ESO CENTRO CANGURO MATEMÁTICO

7 FEBREIRO CENTRO
AS MATEMÁTICAS DO S.XXI

Charla programa A PONTE da USC
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MÚSICA

DATAS A CONMEMORAR
ALUMNADO

VOLUNTARIO CENTRO
ACTIVIDADES PARA CONMEMORAR DATAS SINALADAS COMO O DÍA

CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO, DÍA DA PAZ OU DÍA DA

MULLER TRABALLADORA, LETRAS GALEGAS…

DATAS A CONMEMORAR
ALUMNADO

VOLUNTARIO CENTRO
PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES LÚDICO-DIDÁCTICAS ORGANIZADAS

POR OUTROS DEPARTAMENTOS COMO O FESTIVAL DE NADAL,
ANTROIDO…

ARTES PLÁSTICAS

POR DETERMINAR ALUMNADO DO
DEPARTAMENTO

CENTRO

EXPOSICIÓNS PERIÓDICAS DOS TRABALLOS DOS ALUMNOS E
EXPOSICIÓN DE FIN DE CURSO CUNHA SELECCIÓN DAS

OBRAS MAIS INTERESANTES. CANDO SEXA POSIBLE ESTA EXPOSICIÓN

TERÁ CARÁCTER DIDÁCTICO CO APOIO DE

PANEIS EXPLICATIVOS SOBRE OS CONTIDOS TRABALLADOS E OS

PROCEDEMENTOS E TÉCNICAS UTILIZADAS

DATAS SINALADAS
ALUMNADO DO

DEPARTAMENTO CENTRO
PARTICIPACIÓN CON OUTROS DEPARTAMENTOS OU COA BIBLIOTECA EN

DIFERENTES ACTIVIDADES

  CLUB DE 
LECTURA

TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

ALUMNOS DO CLUB DE

LECTURA
AMES ENCONTROS CON AUTORES

23 DE ABRIL
ALUMNOS DO CLUB DE

LECTURA
CENTRO CONMEMORACIÓN DO DÍA DO LIBRO

TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

ALUMNOS DO CLUB DE

LECTURA
GALICIA

CALQUERA ACTIVIDADE QUE POIDA XURDIR E NOS
PARECE DE INTERESE PARA FOMENTAR A

LECTURA NO CENTRO

LINGUA  GALEGA  E
LITERATURA

2º TRIMESTRE 4º ESO IES MILLADOIRO
OBRADOIRO OPS! SABEMOSPORTUGUÉS

EN COLABORACIÓN CO EDLG

AO LONGO DE TODO O
CURSO

SEN DETERMINAR CENTRO/ AMES/SANTIAGO
ASISTENCIA A CHARLAS DE AUTORES/AS GALEGOS/AS
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ENTRE O 8 E O 19 DE MAIO TODOS OS CURSOS IES MILLADOIRO
LETRAS GALEGAS 2017

(EN COLABORACIÓN CO EDLG)

AO LONGO DE TODO O
CURSO

SEN DETERMINAR CENTRO/AMES/SANTIAGO ASISTENCIA A CHARLAS OU OBRADOIROS RELACIONADAS COA

SOCIOLINGÜÍSTICA

AO LONGO DE TODO O
CURSO SEN DETERMINAR CENTRO/AMES/SANTIAGO

PARTICIPACIÓN EN RECITAIS POÉTICOS.

AO LONGO DE TODO O
CURSO SEN DETERMINAR CENTRO/AMES/SANTIAGO

CONTACONTOS

AO LONGO DE TODO O
CURSO SEN DETERMINAR CENTRO/AMES/SANTIAGO

ASISTENCIA A OBRADOIROS DE ESCRITURA, CREACIÓN…

AO LONGO DE TODO O
CURSO SEN DETERMINAR CENTRO/AMES/SANTIAGO

ASISTENCIA A REPRESENTACIÓNS TEATRAIS.

AO LONGO DE TODO O
CURSO SEN DETERMINAR CENTRO/AMES/SANTIAGO ASISTENCIA A PROXECCIÓNS CINEMATOGRÁFICAS EN GALEGO

AO LONGO DE TODO O
CURSO

2º ESO B CENTRO COLABORACIÓN NO PROXECTO EPD_LAB (AGARESO)

FRANCÉS
1º/2º/3º TRIMESTRE ALUMNADO DE

FRANCÉS SALÓN DE ACTOS/AULA PROXECCIÓN COMENTADA DE PELÍCULAS DOBRADAS OU EN V.O

1º/2º/3º TRIMESTRE ALUMNADO DE
FRANCÉS

SALÓN DE ACTOS/AULA PODERASE  SOLICITAR SER CENTRO DE ACOLLIDA DUN AXUDANTE

LINGÜÍSTICO ERASMUS +

1º/2º/3º TRIMESTRE ALUMNADO DE
FRANCES

BIBLIOTECA V   XORNADAS GASTRONÓMICAS FRANCESAS NA BIBLIOTECA

1º/2º/3º TRIMESTRE ALUMNADO DE
FRANCES

CENTRO CORRESPONDENCIA EN FRANCÉS CON ALUMNADO DOUTROS CENTROS

ESCOLARES EUROPEOS DE FRANCIA, BÉLXICA OU CON

OUTROS PAÍSES DE CALQUERA CONTINENTE. PODE SER A
TRAVÉS DO PROGRAMA TUINNING
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1º/2º/3º TRIMESTRE ALUMNADO DE
FRANCES SALÓN DE ACTOS/AULA

POSIBILIDADE DE TRAER AO SALÓN DE ACTOS OU ÁS CLASES  UN

CONFERENCIANTE OU PERSOA QUE POIDA TRATAR TEMAS

CULTURAIS EN FRANCÉS

1º/2º/3º TRIMESTRE ALUMNADO DE
FRANCES SALÓN ACTOS/AULA

PREPARACIÓN PARA OS EXAMES DELF A2 E DELF B1, QUE TODOS

OS ANOS A ALIANZA FRANCESA DE SANTIAGO LEVA A CABO,
ASÍ COMO AS EOI. AS FAMILIAS SERÁN INFORMADAS.

20 E 21 MARZO
ALUMNADO DE

FRANCES SALÓN ACTOS/AULA
CORRESPONDENCIA E RECEPCIÓN DUN GRUPO DE ESTUDANTES DO

LYCÉE THÉPOT DE QUIMPER

CIENCIAS SOCIAIS

SEN ESPECIFICAR 1º ESO CENTRO

COLABORACIÓN COAS ACTIVIDADES PROPOSTAS POLA BIBLIOTECA E
POLO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN A TRAVÉS DO PLAN

DE ACCIÓN TITORIAL E EN CONSONANCIA CO LEMA DO

CENTRO PARA O CURSO 2016/2017 (“A VIDA SAUDABLE,
BASE DUNHA BOA CONVIVENCIA”

TODO O CURSO 2º ESO B CENTRO ACTIVIDADES NO MARCO DO  PROXECTO EPD_LAB (AGARESO)

SEN ESPECIFICAR 2º ESO CENTRO
CHARLA SOBRE A REALIZACIÓN DE MANUSCRITOS

MEDIEVAIS

SEN ESPECIFICAR 3º ESO SALÓN DE ACTOS
CHARLA SOBRE A ORIXE E A EVOLUCIÓN DA CIDADE DE SANTIAGO DE

COMPOSTELA, IMPARTIDA POR MERCEDES LÓPEZ-MAYÁN,
PROFESORA DA USC

TODO O CURSO 3º ESO CENTRO

COLABORACIÓN COAS ACTIVIDADES PROPOSTAS POLA BIBLIOTECA E
POLO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN A TRAVÉS DO PLAN

DE ACCIÓN TITORIAL E EN CONSONANCIA CO LEMA DO

CENTRO PARA O CURSO 2017/2018 (“REPENSANDO OS

CONSUMOS”)
8 MARZO 3º ESO CENTRO 8 DE MARZO: CO MOTIVO DA CELEBRACIÓN DO DÍA DA MULLER,

CHARLA SOBRE A HISTORIA DAS MULLERES GALEGAS NA

IDADE MODERNA, IMPARTIDA POR OFELIA REY CASTELAO,
PROFESORA DA USC.

9



PROGRAMACIÓN VICEDIRECCIÓN CURSO 17_18

  

TODO O CURSO 3º ESO CENTRO
CLASE SOBRE MIGRACIÓNS NA HISTORIA NO MARCO DA EXPOSICIÓN

“MIGRACIÓN E REFUXIO”.

TODO O CURSO 4º ESO CENTRO

COLABORACIÓN COAS ACTIVIDADES PROPOSTAS POLA BIBLIOTECA E
POLO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN A TRAVÉS DO PLAN

DE ACCIÓN TITORIAL 

2º TRIMESTRE 4º ESO CENTRO PREVENCIÓN DE DROGAS CLASE SOBRE AS DROGAS NA HISTORIA.

8 MARZO 4º ESO CENTRO 8 DE MARZO: CHARLA

1º MARZO 4º ESO CENTRO 1º DE MAIO: CHARLA DUN EX PRESO POLÍTICO.

BIOLOXÍA E 
XEOLOXÍA

TODO O CURSO

1º ESO
Materia “Paisaxe e
Sustentabilidade”

CENTRO PLAN PROXECTA: PROXECTO TERRA

TODO O CURSO

1º ESO
Materia “Ámbito científico

e matemático”
CENTRO

ACTIVIDADES ENMARCADAS NO PLAN PROXECTA: METEOESCOLAS

 EN COLABORACIÓN CO DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E Hª

SEGUNDO TRIMESTRE 2º ESO CENTRO
OBRADOIROS: “MEDRANDO EN SAÚDE “ EN COLABORACIÓN CO

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN E AS TITORÍAS

SEGUNDO TRIMESTRE 3º ESO CENTRO
OBRADOIRO: “EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL “ EN

COLABORACIÓN CO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

FEBREIRO-MARZO

1º E 2º DE BACHARELATO

DAS MATERIAS DE

BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA,
BIOLOXÍA E
CIENCIAS DA

TERRA E DO

MEDIO AMBIENTE.
QUIZAIS 4º

ESO.

CENTRO

CHARLAS DO PROGRAMA A PONTE, ORGANIZADAS POLA USC.
COMO MÁXIMO TRES CHARLAS DUNHA HORA LECTIVA CADA UNHA.

IMPARTIRANSE, NA MEDIDA DO POSIBLE, NA HORA DA

MATERIA CORRESPONDENTE.
SEN CUSTO
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22/03/18 POR DETERMINAR CENTRO CONFERENCIA DO DR.CARRACEDO

EDLG

XANEIRO 3º ESO SALÓN DE ACTOS A LINGUA NO CONTEXTO DA LUSOFONÍA

2º TRIMESTRE
2º CICLO ESO E 1º BAC

Alumnado voluntario CENTRO/ BERTAMIRÁNS CLUBE DE DEBATE

MARZO TODO O ALUMNADO CENTRO DÍA DO ORGULLO “NEO”
8 MARZO

2 HORAS LECTIVAS
3º E 4º ESO BIBLIOTECA ACTIVIDADE DÍA INTERNACIONAL DA MULLER. OBRADOIROS

IGUALDADE

18 MARZO TODO O ALUMNADO CENTRO II FEIRÓN DA CULTURA GALEGA: MOVÉMONOS EN GALEGO

ABRIL 1º ESO BIBLIOTECA CONTACONTOS

ORIENTACIÓN
2º TRIMESTRE

1º ESO CENTRO “MIRA TI” E “TEATRO FORO” ACPP E AGARESO

2º E 3º TRIMESTRE 1º ESO CENTRO “REDES SOCIAIS” ACTIVIDADE COOPERATIVA TEI IGAXES3

XANEIRO 2º ESO CENTRO DESMONTANDO PREXUÍZOS / AGARESO (TALLER 2 HORAS)

3º TRIMESTRE 2º ESO CENTRO
OBRADOIRO “RESOLUCIÓN DE CONFLITOS E HABILILIDADES

PARA A MEDIACIÓN” IGAXES3

TODO O CURSO 2º ESO B AULA DE 2º ESO B EPDLAB / ACPP – AGARESO

MARZO 3º ESO CENTRO OBRADOIRO DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL IGAXES3

 30 XANEIRO
2º BACH CENTRO PROGRAMA “A PONTE” USC / CHARLA USC AO ALUMNADO

SEN ESPECIFICAR 2º BACH CENTRO PROGRAMA “A PONTE” USC/ CHARLA ÁS FAMILIAS
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8 FEBREIRO BACH CENTRO
CONSTRUÍNDO O MEU CAMIÑO/ ANPA MILL

Encontros profesionais -  alumnos

GREGO-LATÍN
2º OU 3º TRIMESTRE

ALUMNADO DE 4º ESO

1º BACH E 2º BACH SALÓN DE ACTOS

CHARLA DA USC SALVADOR BARÁ SOBRE “AS HUMANIDADES E A
COLABORACIÓN COAS ARTES”/ PROGRAMA “A PONTE” DA

USC

1º E 2º TRIMESTRE
3º ESO, 4º ESO, 1º BAC E

2º BAC
CENTRO

CONFERENCIAS, EXPOSICIÓNS E OBRADOIROS RELACIONADOS CO

MUNDO CLÁSICO

BIBLIOTECA

TODO O CURSO TODO O ALUMNADO BIBLIOTECA

AS ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA TERÁN EN CONTA O LEMA DO

CENTRO PARA ESTE CURSO: REPENSANDO OS CONSUMOS

REUNIÓNS DOS CLUBS DE LECTURA (TODO O CURSO)
ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON VARIOS DEPARTAMENTOS E A

DIRECCIÓN:
24 DE OUTUBRO, DÍA INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS,

SAMAÍN

25 DE NOVEMBRO

10 DE DECEMBRO

SOLICITUDE DO SELO BIBLIOTECAS SOLIDARIAS 

2º TRIMESTRE TODO O ALUMNADO BIBLIOTECA

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON VARIOS DEPARTAMENTOS:
ENCONTROS CON ESCRITORES

LECTURAS PARA O ALUMNADO DA ESCOLA INFANTIL DO MILLADOIRO

CONCURSOS

8 DE MARZO

SEMANA DA PRENSA

XORNADAS GASTRONÓMICAS FRANCESAS

3º TRIMESTRE TODO O ALUMNADO BIBLIOTECA

CONMEMORACIÓN DO DÍA DO LIBRO

DÍA MUNDIAL DA SAÚDE: CONSUMOS SAUDABLES E RESPONSABLES

LETRAS GALEGAS
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ECONOMÍA

XANEIRO 4ºESO, 1º E 2º BAC SALÓN DE ACTOS
CHARLA DE ROSA CARDESO, RESPONSABLE XURÍDICO DO VIVEIRO

DE EMPRESAS DA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

MARZO 4º ESO CENTRO
COLABORACIÓN COA BIBLIOTECA NA CONMEMORACIÓN DO 8 DE

MARZO

MARZO 4º ESO AULA DE INFORMÁTICA PREPARACIÓN DO CV EUROPASS

SEN CONCRETAR 4ºESO, 1º E 2º BAC AULA DE INFORMÁTICA XOGO DE BOLSA ON LINE DO INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

SEN CONCRETAR 2º BAC AULA DE INFORMÁTICA
XOGO DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL ON LINE 

YOUNG BUSINESS TALENTS

ACTIVIDADE

INTERDEPARTAMENTAL
3 DE ABRIL

4º ESO E
BACHARELATO

SALÓN DE ACTOS
ATLANTIS

Conferencia de Emilio Varela, divulgador científico

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS  SEN DETERMINACIÓN DE DATAS

DEPARTAMENTO TEMPORALIZACIÓN NIVEL LUGAR ACTIVIDADE

FÍSICA E QUÍMICA

SEN DETERMINAR 1º BACH A CORUÑA VISITA A DOMUS PARA A REALIZACIÓN DO OBRADOIRO: COMO SE

DESENVOLVEN OS FÁRMACOS

SEN DETERMINAR 2º BACH CERN (SUIZA) VISITA GUIADA AO CERN  (ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA A
INVESTIGACIÓN NUCLEAR)
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LINGUA E
LITERATURA

CASTELÁ

VARIAS MAÑÁS
POR DETERMINAR

1º E º2º ESO MILLADOIRO/COLEXIO DE
PRIMARIA

DIFUSIÓN NO COLEXIO DE TEXTOS PRODUCIDOS POLOS
NOSOS ALUMNOS

SEN CUSTO

POR DETERMINAR TODOS OS CURSOS POR DETERMINAR (EN FUNCIÓN

DA OFERTA DE

ESPECTÁCULOS)

ASISTENCIA A REPRESENTACIÓNS TEATRAIS
ENTRADAS + TRANSPORTE (PODE SER TRANSPORTE URBANO)

MÚSICA

SEN ESPECIFICAR SEN ESPECIFICAR AMES
SANTIAGO

ASISTENCIA AOS CONCERTOS DIDÁCTICOS DE
INTERESE QUE XORDAN AO LONGO DO CURSO

OFERTADOS POR DIVERSAS INSTITUCIÓNS
CULTURAIS DE SANTIAGO E AMES

ARTES PLÁSTICAS
POR DETERMINAR TODO O ALUMNADO SEGUNDO OFERTA

VISITAS A MUSEOS E A EXPOSICIÓNS PUNTUAIS QUE SEXAN DO

INTERESE DO GRUPO, ESPECIALMENTE AQUELAS DIRIXIDAS ÓS

ALUMNOS DE SECUNDARIA CON VISITAS GUIADAS E TALLERES

DIDÁCTICOS

CLUB DE LECTURA

TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

ALUMNOS DO CLUB DE

LECTURA

AMES ENCONTROS CON BIBLIOTECAS DA CONTORNA

TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

ALUMNOS DO CLUB DE

LECTURA

SANTIAGO/OUTROS PUNTOS DE

INTERESE LITERARIO EN

FUNCIÓN DA OBRA QUE

TRATEMOS

ROTEIROS LITERARIOS E SAÍDAS DIDÁCTICAS CON LECTURAS PÚBLICAS

DE TEXTOS AXEITADOS EN ESPAZOS REPRESENTATIVOS 
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BIBLIOTECA

TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

TODO O ALUMNADO AMES/SANTIAGO CALQUERA ACTIVIDADE QUE POIDA XURDIR E NOS
PARECE DE INTERESE PARA FOMENTAR A

LECTURA NO CENTRO, PARA CELEBRAR AS

CONMEMORACIÓNS ESCOLARES MÁIS IMPORTANTES OU PARA

REALIZAR A FORMACIÓN DE USUARIOS

FRANCÉS

DATAS POR DETERMINAR PRINCIPALMENTE 

3º/4º ESO,
1º/2º BACHARELATO,

CONTÉMPLASE A
POSIBILIDADE DE

AMPLIALO A 1º/2º ESO

SANTIAGO PROXECCIÓNS EN VO  CINE NUMAX

AO LONGO DE TODO
O CURSO

TODOS OS CURSOS EN SANTIAGO, NOUTRA CIDADE DE

GALICIA OU DO RESTO

DO ESTADO

VISITA A ALGUNHA EXPOSICIÓN

AO LONGO DE TODO
O CURSO

TODOS OS CURSOS SEN DETERMINAR POSIBLE PARTICIPACIÓN NUNHA VIAXE INTERCAMBIO  OU

ENCONTRO DE ALUMNADO OU DE PROFESORADO DE

PAÍSES FRANCÓFONOS OU DOUTROS PAÍSES NO ESTADO

OU NO ESTRANXEIRO

AO LONGO DE TODO
O CURSO

TODOS OS CURSOS SANTIAGO/AMES SAÍDA OCASIONAL DO CENTRO PARA A FILMACIÓN OU REALIZACIÓN

DE ACTIVIDADES RELACIONADAS COA MATERIA, OU CON

ALGÚN EIXO TRANSVERSAL

AO LONGO DE TODO
O CURSO

TODOS OS CURSOS GALICIA ASISTENCIA A UNHA REPRESENTACIÓN TEATRAL EN FRANCÉS,
MONTAXE DALGUNHA EXPOSICIÓN OU ACTIVIDADE

RELACIONADA CO DEPARTAMENTO OU EN COLABORACIÓN

CON OUTROS DEPARTAMENTOS E COA BIBLIOTECA
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AO LONGO DE TODO
O CURSO

TODOS OS CURSOS GALICIA

PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES CONVOCADAS POLA APFG
(ASOCIACIACIÓN DE PROFESORES DE FRANCÉS DE

GALICIA), POLA ALIANZA FRANCESA, ESCOLA DE

IDIOMAS, BIBLIOTECA ÁNXEL CASAL OU OUTRAS, ETC

AO LONGO DE TODO
O CURSO

TODOS OS CURSOS SANTIAGO/AMES PARTICIPACIÓN EN CALQUERA ACTIVIDADE ORGANIZADA POLO

CONCELLO OU POR OUTRA INSTITUCIÓN, ASOCIACIÓN…
ETC QUE SEXA INTERESANTE

AO LONGO DE TODO
O CURSO

TODOS OS CURSOS IES XELMÍREZ DE SANTIAGO PARTICIPACIÓN NAS REPRESENTACIÓNS TEATRAIS DO IES
XELMÍREZ DE SANTIAGO

XEOGRAFÍA E
HISTORIA

SEN ESPECIFICAR 2º ESO GALICIA VISITA AO CASTELO DA ROCHA

VISITA AO MUSEO DO POBO GALEGO

VISITA Ó MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS E A CIDADE DE

SANTIAGO

SEN ESPECIFICAR 4º ESO/1º BACH SANTIAGO VISITA AO PARLAMENTO DE GALICIA

SEN ESPECIFICAR 2º BACH (ALUMNADO
HISTORIA DA ARTE)

SANTIAGO VISITA Á CATEDRAL DE SANTIAGO E Á PARTE ANTIGA DA CIDADE

AO LONGO DE TODO O
CURSO

TODOS GALICIA TODAS AQUELAS SAÍDAS QUE SEXAN AXEITADAS, E QUE CONSTITÚAN

UNHA OPORTUNIDADE PARA O ALUMNADO DESTA MATERIA É
O CASO, POR EXEMPLO, VISIONAR UN FILME NA SALA

NUMAX, SEMPRE QUE POIDA TER RELACIÓN COA

PROGRAMACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA SEN ESPECIFICAR 2º BAC MILLADOIRO SAÍDAS A GIMNASIOS DA LOCALIDADE

MATEMÁTICAS SEN ESPECIFICAR ESO E 1º BAC A DETERMINAR POLOS
ORGANIZADORES

STAT WARS
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ECONOMÍA

XANEIRO 4º ESO, 2º BAC SANTIAGO VISITA AO VIVEIRO DE EMPRESAS DA CÁMARA DE
COMERCIO DE COMPOSTELA E CHARLA COS

SEUS RESPONSABLES
FEBREIRO 4º ESO, 1º BAC SANTIAGO PARTICIPACIÓN NO OBRADOIRO DO PROGRAMA DE

CORES DA ESCOLA GALEGA DO CONSUMO
SOBRE DEREITOS E DEBERES DOS

CONSUMIDORES
MARZO 4º ESO D MILLADOIRO OU SANTIAGO VISITA A UNHA EMPRESA DA CONTORNA

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 2º TRIMESTRE

DEPARTAMENTO TEMPORALIZACIÓN NIVEL LUGAR ACTIVIDADE
EDUCACIÓN 

FÍSICA
UNHA MAÑÁN NO 2º

TRIMESTRE

2º  ESO SANTIAGO ESCALADA EN ROCÓDROMO

27 XANEIRO-3
FEBREIRO

4º ESO E  1º BAC ANDORRA SEMANA BRANCA
CONVIVENCIA E PRÁCTICA DEPORTIVA

LINGUA E
LITERATURA

CASTELÁ

2º/3º TRIMESTRE
1 MAÑÁ/ 1 DÍA

4º ESO PADRÓN VISITA Á FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

INGLÉS 2º TRIMESTRE
2-3 HRS

TODOS OS CURSOS SANTIAGO ASISTENCIA A UNHA REPRESENTACIÓN DE TEATRO
8´40 €+ BUS

RELIXIÓN

20-25 MARZO 3º ESO DUBLÍN CUSTE MÁXIMO 350€

SEN ESPECIFICAR- 2º

TRIMESTRE
4º ESO SANTIAGO XULGADOS DE SANTIAGO

XANEIRO-MARZO ESO MILLADOIRO SAÍDA Á IGREXA PARROQUIAL / CAPELA DA MADALENA
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FEBREIRO-ABRIL 1º E 2º ESO AMES ROTEIRO DOS CRUCEIROS

MARZO 2º, 3º, 4º ESO AMES/ SANTIAGO ÚLTIMO TRAMO DO CAMIÑO DE SANTIAGO

MÚSICA

23 DE XANEIRO 3º ESO A/D SANTIAGO
AUDITORIO DE GALICIA

CONCERTO DIDÁCTICO NO AUDITORIO “AS LOLLIPOPS”/ VISITA A
UN MUSEO DA CIDADE

24 DE XANEIRO 3º ESO B/C 
4º ESO E 1º BAC (alumnado de

música)

SANTIAGO
AUDITORIO DE GALICIA

CONCERTO DIDÁCTICO NO AUDITORIO “AS LOLLIPOPS”/ VISITA A
UN MUSEO DA CIDADE

ARTES PLÁSTICAS

POR DETERMINAR TODO O ALUMNADO SEGUNDO OFERTA
VISITAS A MUSEOS E A EXPOSICIÓNS PUNTUAIS QUE SEXAN DO

INTERESE DO GRUPO, ESPECIALMENTE AQUELAS DIRIXIDAS

ÓS ALUMNOS DE SECUNDARIA CON VISITAS GUIADAS E
TALLERES DIDÁCTICOS

MARZO OU PRINCIPIOS DE

ABRIL

4º ESO FUNDACIÓN CIEC

 (BETANZOS)
OBRADOIRO DE GRAVADO

CLUB DE LECTURA

DATAS POR DETERMINAR ALUMNOS DO CLUB DE LECTURA AMES SAÍDA Á BIBLIOTECA ÁNXEL CASAL

DATAS POR DETERMINAR ALUMNOS DO CLUB DE LECTURA SANTIAGO/POIO ENCONTROS CO ALUMNADO DO CLUB DE LECTURA DO
IES DE POIO 

DATAS POR DETERMINAR ALUMNOS DO CLUB DE LECTURA AMES LECTURAS PARA O ALUMNADO DE VENTÍN

TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

ALUMNOS DO CLUB DE LECTURA GALICIA CALQUERA ACTIVIDADE QUE POIDA XURDIR E NOS
PARECE DE INTERESE PARA FOMENTAR A

LECTURA NO CENTRO

LINGUA GALEGA E 
LITERATURA

SEN ESPECIFICAR
4 SESIÓNS LECTIVAS

1º E 2º ESO MUSEO DO POBO GALEGO,
SANTIAGO DE COMPOSTELA

XOGO DE PISTAS POLA HISTORIA E A CULTURA GALEGAS

3€

FRANCÉS 20 E 21 MARZO ESO E BAC SANTIAGO SAÍDA POR SANTIAGO ACOMPAÑANDO AOS ALUMNOS DO LYCÉE THEPOT DE

QUIMPER (FRANCIA)
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CIENCIAS SOCIAIS

2º TRIMESTRE 3º ESO LOUSAME VISITA A LOUSAME

AO LONGO DE TODO O
CURSO

TODOS TODAS AQUELAS SAÍDAS QUE SEXAN AXEITADAS, E QUE CONSTITÚAN UNHA

OPORTUNIDADE PARA O ALUMNADO DESTA MATERIA É O CASO, POR

EXEMPLO, VISIONAR UN FILME NA SALA NUMAX, SEMPRE QUE POIDA TER

RELACIÓN COA PROGRAMACIÓN

BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA

2º TRIMESTRE (FEBREIRO-
MARZO)

1º ESO SANTIAGO DE COMPOSTELA VISITA AO MUSEO DE HISTORIA NATURAL DA USC
DURACIÓN: 3-4 HORAS

CUSTO: TRANSPORTE+ ENTRADA (UNS 2 €)
FEBREIRO- MARZO 2º ESO SANTIAGO DE COMPOSTELA VISITA AO INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO

CUSTO: TRANSPORTE

24 XANEIRO 4º ESO
3º ESO PEMAR

2ºBac (alumnos Xeoloxía)

PARQUE EÓLICO DE SOTAVENTO VIAXE DIDÁCTICA AO PARQUE EÓLICO DE SOTAVENTO

TODO O DÍA

PRECIO: 2 EUROS + TRANSPORTE

GREGO E LATÍN
5 MARZO
TODO O DÍA DENDE 1º

HORA 
REGRESO ÁS 
19:30 HRS

3º/4º ESO
1º/2º BACH

(ALUMNOS GREGO/
LATÍN/CULTURA

CLÁSICA)

LUGO FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE LUGO
EDIPO REY, SÓFOCLES

CÁSINA, PLAUTO

EDLG

XANEIRO – FEBREIRO -
MARZO

2º CICLO DA ESO
1º BACHARELATO

(ALUMNADO QUE QUEIRA

PARTICIPAR)

BERTAMIRÁNS

CLUB DE DEBATE

24 FEBREIRO TODO O ALUMNADO

(QUE QUEIRA ASISTIR)
BERTAMIRÁNS DÍA DE ROSALÍA

ORIENTACIÓN FEBREIRO 2º BAC SANTIAGO VISITA Á USC
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  E COMPLEMENTARIAS 3º TRIMESTRE

DEPARTAMENTO TEMPORALIZACIÓN NIVEL LUGAR ACTIVIDADE

EDUCACIÓN
 FÍSICA

SEN ESPECIFICAR 1º ESO O GROVE RUTA DE SENDEIRISMO POLO GROVE E PERCORRIDO EN BARCO

SEN ESPECIFICAR 3º ESO RÍO ULLA

 CONCELLO DE PADRÓN

RAFTING

SEN ESPECIFICAR 4º ESO O GROVE KAIAK- PADDLE SURF

SEN ESPECIFICAR 1º BAC RÍO ULLA OU O GROVE RAFTING OU PADDLE SURF

LINGUA E
LITERATURA

CASTELÁ

3º TRIMESTRE 2º PEMAR SANTIAGO ROTEIRO POLA CIDADE ANTIGA
SEN CUSTO

RELIXIÓN

 ABRIL-MAIO

3-4 días 2º ESO
TOLEDO, SEGOVIA E MADRID

 VIAXE A  TOLEDO, SEGOVIA E MADRID

CUSTE MÁXIMO 250€

MAIO 1º, 2º E 3º ESO
1º E 2º BACH

SANTIAGO ÚLTIMO TRAMO DO CAMIÑO DE SANTIAGO A PÉ DENDE O
CENTRO (BUS RETORNO)

MÚSICA
4 DE ABRIL 4º ESO E 1º BAC SANTIAGO CONCERTO DIDÁCTICO “O RITMO E A PALABRA” 

 PASEO POLA CIDADE

ARTES PLÁSTICAS POR DETERMINAR TODO O ALUMNADO SEGUNDO OFERTA

VISITAS A MUSEOS E A EXPOSICIÓNS PUNTUAIS QUE SEXAN DO 
INTERESE DO GRUPO, ESPECIALMENTE AQUELAS DIRIXIDAS ÓS

ALUMNOS DE SECUNDARIA CON VISITAS GUIADAS E TALLERES

DIDÁCTICOS
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CLUB DE LECTURA

TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

ALUMNOS DO CLUB DE

LECTURA

AMES ENCONTROS CON BIBLIOTECAS DA CONTORNA

TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

ALUMNOS DO CLUB DE

LECTURA

SANTIAGO/OUTROS PUNTOS DE

INTERESE LITERARIO EN

FUNCIÓN DA OBRA QUE

TRATEMOS

ROTEIROS LITERARIOS E SAÍDAS DIDÁCTICAS CON LECTURAS PÚBLICAS

DE TEXTOS AXEITADOS EN ESPAZOS REPRESENTATIVOS DA

OBRA POR EXEMPLO, ROTEIRO LITERARIO DA OBRA CRIME

EN COMPOSTELA DE CARLOS G REIGOSA, TENDO EN CONTA

A PROXIMIDADE DO NOSO CENTRO A SANTIAGO DE

COMPOSTELA, ESPAZO NO QUE TRANSCORRE A OBRA

TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

ALUMNOS DO CLUB DE

LECTURA

AMES CONCURSOS DE LECTURA CO NOSO CENTRO OU OUTROS CENTROS DA

CONTORNA

TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

ALUMNOS DO CLUB DE

LECTURA

SANTIAGO VISITA Á ÁNXEL CASAL FORMACIÓN DE USUARIOS E
MUSEOS DE SANTIAGO

TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

ALUMNOS DO CLUB DE

LECTURA

GALICIA CALQUERA ACTIVIDADE QUE POIDA XURDIR E NOS
PARECE DE INTERESE PARA FOMENTAR A

LECTURA NO CENTRO

BIBLIOTECA
TODO O CURSO/DATAS POR

DETERMINAR

TODO O ALUMNADO AMES/SANTIAGO

CALQUERA ACTIVIDADE QUE POIDA XURDIR E NOS
PARECE DE INTERESE PARA FOMENTAR A

LECTURA NO CENTRO, PARA CELEBRAR AS

CONMEMORACIÓNS ESCOLARES MÁIS IMPORTANTES OU PARA

REALIZAR A FORMACIÓN DE USUARIOS

LINGUA GALEGA E
LITERATURA

PRINCIPIOS DE MAIO

4 SESIÓNS LECTIVAS

2º ESO SANTIAGO DE COMPOSTELA CORRELINGUA 2017
(EN COLABORACIÓN CO EDLG)

TRANSPORTE

  CIENCIAS 
SOCIAIS

SEN ESPECIFICAR 3º ESO SANTIAGO ROTEIRO POR SANTIAGO DE COMPOSTELA E VISITA AO PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO DA UNIVERSIDADE
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BIOLOXÍA E

XEOLOXÍA
ÚLTIMA SEMANA DE

ABRIL E 1ª DE

MAIO

1º ESO O CAUREL E A RIBEIRA
SACRA

VIAXE DIDÁCTICA AO CAUREL E Á RIBEIRA SACRA
2 TURNOS DE 2 DÍAS CADA UN/  20 €

EDLG
PRINCIPIOS DE MAIO

4 SESIÓNS LECTIVAS

1º E 2º ESO SANTIAGO DE COMPOSTELA CORRELINGUA 2018
(EN COLABORACIÓN CO D. LINGUA GALEGA)

TRANSPORTE

MATEMÁTICAS
SEN DETERMINAR

2º ESO SEN DETERMINAR OLIMPÍADA MATEMÁTICA

VICEDIRECCIÓN 26 DE ABRIL 2º ESO B SEN DETERMINAR HACKETÓN
ENCONTRO COS OUTROS CENTROS PARTICIPANTES NO

EPD-Lab

BIBLIOTECA

1.-Introdución

Segundo as Instrucións do 1 de setembro de 2017 da Dirección xeral de centros de Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento
das bibliotecas escolares, as bibliotecas dos centros educativos servirán aos obxectivos do Proxecto lector, definido como:”programa de promoción da lectura
no que se integran actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en
apoio da adquisición das competencias clave”.

As bibliotecas deberán favorecer o achegamento a libros informativos, de lectura e a outros recursos en diferentes formatos. Debe ser unha biblioteca
inclusiva con unha dotación específica entre un 5% e un 10% do orzamento do centro. Debe favorecer un tratamento transversal dos contidos e un
enfoque multidisciplinario en proxectos e actividades, promover hábitos de lectura para o cal debe:”deseñar e apoiar actividades para o fomento
da lectura”. Favorecerá o seu uso a todo o profesorado e a toda a Comunidade educativa e terá unha vinculación estreita co Proxecto Lector do Centro,
promovendo o seu desenvolvemento (Hora de ler, clubs de lectura, etc.).
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A  biblioteca  debe  ademais  favorecer  á  alfabetización  múltiple  entendida  como:  comprensión,  utilización  e  avaliación  crítica  de  diferentes  formas  de
información, incluídos os textos e imaxes escritos, impresos ou en versión electrónica. Tratándose dunha competencia esencial para á vida, dunha porta cara
o resto das aprendizaxes”.Procurarase unha coordinación entre o equipo de apoio á biblioteca e o de TICS e o uso tanto das Aulas de Informática como dos
postos informáticos da biblioteca, que serán ampliados grazas á renovación do  PLAMBE, (aínda non confirmada).Ademais, este curso parte do equipo de
biblioteca participa xa nas reunións para a elaboración do Proxecto Lingüístico do centro en colaboración cos departamentos de linguas e a Dirección. Será
elaborado un documento (pode ser un tríptico) con información sobre as distintas fases para a elaboración dun traballo (recollida de información, estrutura,
características formais, citas e referencias bibliográficas, etc.). Unha vez realizado, tras varias sesións de traballo do equipo de biblioteca en colaboración con
outros departamentos, intentaremos que o profesorado o utilice, poidendo deste xeito acadar un consenso que facilite a súa aplicación.

Como foi recollido na solicitude de renovación do PLAMBE 2017/18 a biblioteca será un elemento estratéxico para a innovación pedagóxica, contribuirá a
desenvolver  programas  de  integración  das  TICs  e as  materias  de Libre  configuración do centro:  Paisaxe e sustentabilidade en 1º de ESO e
Promoción de estilos de vida saudables en 2º de ESO e seguirá realizando actividades no marco da convocatoria de Selo de vida saudable.

Tendo en conta estas directrices, durante o curso 2017/18, o equipo da biblioteca, xunto coa Dirección e a colaboración e apoio da comunidade educativa,
tentará levar a cabo unha serie de actuacións e de actividades para achegarnos a un modelo de biblioteca aberto, funcional e dinámico que responda as
esixencias educativas actuais. Preténdese continuar coa colaboración dos distintos departamentos, de toda a comunidade educativa e das Bibliotecas da
contorna. 

Nesta Programación incluímos o Plan de traballo anual, que recolle de xeito temporalizado as actividades da biblioteca referentes á xestión e funcionamento,
dinamización e difusión. Inclúese tamen o Anexo VIII da documentación que a finais do pasado mes de xuño foi entregada na Consellería para a Renovación
do PLAMBE 17/18. 

Seleccionarase unha serie de datas, segundo os obxectivos do PLC, ás que a BE prestará especial atención e buscaremos a colaboración dos departamentos
para  que,  na  medida  do  posible,  tanto  o  desenvolvemento  de  actividades  de  dinamización  como  a  posta  en  práctica  de  diferentes  proxectos  sexa
interdisciplinar.

A concesión do PLANBE, Orde do 23 de maio de 2016 facilitou a posta en práctica do Plan de traballo do pasado curso e esperamos, en 2017/18, seguir
contando con este Plan de mellora das BE.

Tentaremos facer da biblioteca o lugar ao que acudir para facer traballos de investigación, traballos por proxectos, encontrar respostas, facernos novas
preguntas…, e tamén un lugar onde axudar a desenvolver o pensamento crítico, a “Aprender a pensar” seguindo o lema das BE para este curso 2017/18.
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2.-Obxectivos

-Promover entre a comunidade educativa o uso da Biblioteca para a aprendizaxe, as prácticas pedagóxicas e o uso e aproveitamento da lectura.

-Continuar co desenvolvemento dos clubs de lectura existentes, creando outros novos segundo a demanda do alumnado ou profesorado.

-Dotar á Biblioteca dos medios necesarios para o seu axeitado funcionamento coa ampliación de fondos e de equipos informáticos.

-Proporcionar ao alumnado a formación necesaria para utilizar os recursos dispoñibles de forma crítica e autónoma.

-Apoiar ao profesorado nas súas necesidades de recursos para o desenvolvemento de proxectos, do proxecto lector e das actividades pedagóxicas dentro e
fóra da aula. Promoverase unha coordinación entre o equipo de biblioteca e o ENDL, profesorado responsable das TICs, departamento de Orientación e o
equipo de Actividades complementarias e Extraescolares na programación de actividades, tamén con outros programas do centro como o PROA, Convivencia,
etc. 

-Xestionar de forma centralizada todos os fondos dispoñibles no centro, tanto os que se atopan fisicamente na Biblioteca como os dos departamentos, coa
axuda do Programa Meiga.Considerarase a necesidade para a posta en marcha do PLC ou do tratamento dos distintos aspectos do currículo da creación de
“sección de aula”, mediante o sistema do préstamo puntual como se contempla no Anexo XI, Orientacións, DOG Núm 104, páx.26747.

-Facer da Biblioteca un elemento integrador e compensador das desigualdades, poñendo ao alcance do alumnado con dificultades as novas tecnoloxías e os
materiais precisos para o desenvolvemento da súas capacidades e satisfacendo as súas NEAE, como se recolle nas Instrucións para o presente curso a BE
debe idear fórmulas para atraer ao alumnado que  precise adaptacións acordes ás súas necesidades específicas de apoio educativo (ANEAE).

-Fomentar a lectura para despertar no alumnado unha actitude reflexiva e crítica ante as manifestacións da contorna e mellorar as súas competencias
lingüística e artística.

-Participar nas reunións para a deseño e posta en marcha do Proxecto lingüístico.

-Converter a Biblioteca no Centro Cultural  do Instituto,  con exposicións conmemorativas,  temáticas,  de autores,  de novidades literarias,  exposición de
traballos do alumnado, ou da información da axenda cultural do barrio e a cidade.

- Integrar a cultura impresa e a dixital imprescindible na sociedade actual, poñendo a disposición de alumnado e profesorado os equipos informáticos, a
incipiente sección de fondos audiovisuais, mantendo ademais actualizados o blog da biblioteca, o do  club de lectura e a páxina web do centro.
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-Promover o uso da biblioteca, facela accesible grazas a unha boa colocación e sinalización dos fondos.

-Ofrecer unha pluralidade de espazos (tendo en conta as reducidas dimensións, utilizaremos este curso 2017/18 o espazo exterior dispoñible) que fagan da
biblioteca un lugar agradable e acolledor, permitindo un abano de posibilidades que vaian dende a lectura informal e relaxada ata o posto de lectura ben
dotado e funcional, un lugar específico para o libro electrónico, realización de traballos, exposicións, busca de información, lectura de prensa ou revistas,
etcétera.

-Promover, como vimos facendo estes últimos anos, desde a biblioteca unha serie de actividades (clubs de lectura, certames, exposicións, concursos, lecturas
en grupo, teatro,creacións literarias colectivas, etcétera) en colaboración con outros departamentos e coa Dirección, incidindo  en particular nas actividades
relacionadas coa animación á lectura, a loita contra as desigualdades, a igualdade entre homes e mulleres e, seguindo o lema do centro para
este curso: Repensando os consumos (saudables e responsables)

-Dotar a biblioteca dun Fondo local, recollendo as suxestións da Asesoría de Bibliotecas, en colaboración coas bibliotecas da contorna, así como coa a BM do
Milladoiro e o Concello de Ames.

-Continuar a mencionada colaboración para organizar saídas didácticas de formación de usuarios (Ánxel Casal, BM de Milladoiro); actividades conxuntas dos
clubs de lectura (CPI de Ventín, IES de Poio e outros), elaboración de Guías de lectura de Nadal e de Verán, proxectos de investigación sobre algunha
persoalidade da zona pertencente ao mundo da cultura, publicación anual onde se recollan os traballos do alumnado, así como a publicación do 2º número do
Boletín anual de Bibliotecas da contorna.

3.-Organización e funcionamento

A Biblioteca escolar estará xestionada e organizada por un equipo de biblioteca composto por 4 membros, que conforman o equipo de apoio e unha profesora
responsable: Margarita Rodríguez Ponseti, con unha dedicación horaria de 5 horas, 4 gardas de recreo e 1 hora de reunión do equipo.

O equipo de biblioteca estará formado por: Juan Luis de la Sotilla Varela, Rosa López Boullón, Esther Millán Barroso e María Dolores Padín.

A biblioteca abrirá todos os días durante os dous recreos, contando cun profesor encargado. Ademais o horario será completado polos integrantes do equipo
de biblioteca. Permanecerá aberta durante un período de 12 horas lectivas á semana (incluíndo a hora de reunión semanal do equipo de biblioteca).

Durante todo o horario lectivo, estará a disposición do profesorado do centro para ser utilizada como espazo didáctico. Poderá reservarse a súa utilización
grazas a un formulario de Planificación quincenal de actividades colgado no taboleiro da Sala de profesorado.
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Promoveranse, en colaboración coas ANPAS ou con outras bibliotecas, actividades para desenvolver nas tardes dos mércores, se hai alumnado interesado,
ampliando así o seu horario lectivo.

Ademais, a persoa responsable formará parte da Comisión de Coordinación Pedagóxica do centro e da Comisión de biblioteca dentro do Consello escolar e
informará nas reunións de Claustro de profesores das accións que se leven a cabo. 

En canto á xestión, os fondos seguirán a ser clasificados segundo a CDU, empregando o  Programa Meiga. Darase a máxima difusión ás actuacións da
biblioteca entre toda a comunidade educativa mediante correos electrónicos, boletíns, información nos taboleiros, reunións do profesorado,  blogs, páxina
web do centro, etcétera.

A biblioteca estipula o seu funcionamento mediante unhas normas xerais publicadas no seu blog e no taboleiro, así como nun tríptico informativo que se
repartirá en outubro, durante as xornadas de formación de usuarios.

4.-Plan de traballo para o curso 2017/18

1º trimestre

a) Xestión técnica e organización

-Envío por parte de todos os departamentos das propostas do Plan de lecturas anuais, así como das actividades que se desenvolverán na biblioteca ou en
colaboración con esta. Unha vez reunidas todas as propostas o equipo procederá ao estudo e posta en marcha de todas as medidas necesarias para a súa
aplicación (adquisición de novos recursos, etc.)

-Este curso o equipo decidíu proceder, para a elaboración de carnés da biblioteca, ao volcado de datos por parte da CAP, polo cal todo o alumnado contará
cun novo número de usuario. Antes, imprimimos listaxes con libros non devoltos, que estamos intentando recuperar.

-Reorganización de andéis, cartelería e catalogación de fondos documentais.

-Revisión e ampliación do repositorio de recursos electrónicos por departamentos dentro da sección de Biblioteca- Recursos (páxina web do centro, na sección
de Biblioteca-Recursos).

-Revisión das peticións feitas polos departamentos en canto as súas necesidades básicas en fondos documentais, lecturas obrigatorias ou do Plan lector. A
medida que os departamentos fagan as compras de fondos, estes pasarán á biblioteca para a súa catalogación.
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-Adquisición  das  novas  lecturas  obligatorias  e  reforzo,  se  o  consideramos  necesario,  das  existentes.Varios  departamentos  atenderon as  suxestións  da
biblioteca (recollidas na CCP de finais de xuño 2017) en canto ás lecturas obligatorias (rotación por trimestres, varios títulos para escoller, etc.) co cal
esperamos que este curso escolar estes libros poidan ser utilizados por un maior número de alumnos.Contaremos coa colaboración doutras bibliotecas, en
particular a BPM do Milladoiro a cal enviamos listaxes por departamentos para que, na medida do posible, procedan tamén á adquisición destes libros.

-Revisión e creación de novos documentos necesarios como a folla de Planificación quincenal (xa elaborada) ou listaxe de lecturas para incluír nas Mochilas de
hora de ler, que foron enviadas pola Asesoría de Bibliotecas atendendo a nosa petición de finais de curso pasado.

-Adquisición de novos fondos para aproximarse á porcentaxe dun 60% de libros de consulta, informativos, específicos das distintas áreas curriculares, tendo
en conta as necesidades do proxecto lector e as necesidades do alumnado con especiais dificultades.

-Subscricións a publicacións en galego e en castelán, en linguas estranxeiras, tanto   en papel, como en liña. 

-Adquisición de novos fondos de lectura, equipamento e mobiliario máis necesario, co orzamento extraordinario do PLAMBE 17/18 (aínda non resolto).

-Verificación e avaliación do funcionamento da biblioteca no tocante aos préstamos, comunicación cos titores, departamentos, alumnado, etcétera.

-Mantemento dos equipos informáticos e audiovisuais.

-Actualizacións dos blogs e páxina web do centro nos temas relacionados coa biblioteca.

-Participación nas reunións de traballo para a elaboración do Proxecto lingúístico.

-Participación na convocatoria de finais de ano de   Bibliotecas Solidarias no apartado de Voluntariado na BE.

-Participación no IV concurso de Traballos por proxectos convocado por   Asesoría de Bibliotecas.

b) Dinamización

-Formación de usuarios.
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Repartirase o tríptico coas normas de uso da biblioteca e, seguindo na liña das actuacións formativas do alumnado levadas a cabo durante estes últimos
cursos, haberá varias sesións formativas organizadas en colaboración co profesorado de garda e Xefatura de estudos. Será revisado o folleto informativo que
recolle unhas orientacións básicas sobre os medios dixitais (como facer buscas no OPAC do Meiga para acceder dixitalmente á información dos nosos fondos)
e impresos (libros de consulta, enciclopedias, dicionarios, xornais...) cos que conta a biblioteca para que todos os alumnos da ESO e BACHARELATO poidan
acceder a eses recursos bibliográficos e audiovisuais dunha forma áxil e eficiente.

Realización de actividades para coñecer a biblioteca escolar, a organización dos fondos pola CDU e as distintas seccións en que están distribuídos.Irán
destinadas preferentemente ao alumnado que se incorpou ao centro este curso (1º de ESO), que xa na  xornada de acollida  do CPI de Ventín participou nun
xogo de pistas para localizar libros e tamén para colocar outros no lugar correspondente.Tamén durante as gardas, que en aplicación da Hora de ler, se
desenvolvan na biblioteca, o equipo recordará ao alumnado a localización de fondos.E a través do equipo intentaremos chegar a máis alumnado para o
manexo e consulta de catalógos on-line tanto da nosa biblioteca como doutras bibliotecas non escolares.

Abriremos unha petición de   alumnado voluntario coa finalidade de realizar labores de auxiliar bibliotecario nos recreos (busca de material, colocación dos
fondos nos andeis, empréstitos, clubes de lectura, divulgación de actividades, etcétera).Presentaremos solicitude á Convocatoria de Bibliotecas Solidarias, que
normalmente é publicada no mes de decembro.

Faranse actividades para conmemorar as seguintes datas: 23 de outubro-Día Internacional das bibliotecas; 25 de novembro, Samaín en colaboración con
EDLE e outros departamentos; 10 de decembro, lectura en varias línguas dos Dereitos Humanos.

Presentáremonos ao concurso de traballos por Proxectos.

-Fomento da lectura 

As actuacións referidas ao fomento da lectura na biblioteca terán como marco de referencia as actividades previstas no Plan Lector de Centro e as actividades
referidas aos Clubs de Lectura.(Puntos 5 e 6 desta programación).

c) Difusión 

Difundiranse os recursos que vaia adquirindo a biblioteca, sobre todo a través do correo electrónico a toda a comunidade educativa, dos blogs e da páxina
web do centro. Na medida do posible e, en colaboración co Concello de Ames, co Concello de Santiago e con asociacións culturais e deportivas, informaremos
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a través dun taboleiro de toda e canta información cultural e de ocio e tempo libre sexa interesante para a comunidade educativa do instituto. Seguiremos en
contacto coa Biblioteca Municipal do Milladoiro, coa Ánxel Casal e coas Bibliotecas da contorna.

-Elaboración de carteis e presentacións en soporte dixital para anunciar as novas da nosa biblioteca e as últimas adquisicións literarias.

-Información no exterior e interior da biblioteca das actividades principais, así como do lema do centro para este curso sobre Consumos responsables.

-Os taboleiros de aula disporán dunha sección para a Biblioteca, de xeito que a información chegue directamente a todo o alumnado.Coa mesma finalidade
haberá unha sección para a biblioteca no  taboleiro da sala de profesorado.

-Actualización dos blogs da biblioteca e do club de lectura e da páxina web do centro.

-Xornada de portas abertas a toda a comunidade educativa e, en particular, ás familias.

2º trimestre

a) Xestión técnica e organización

-Novas adquisicións, tanto de fondos de consulta e de lectura como de mobiliario (curruncho para lectura informal no interior e mesas para xogos educativos
e lectura de prensa no espazo exterior).

-Ampliar o equipamento informático coa compra de novos ordenadores ou tabletas para o desenvolvemento de Proxectos.

-Verificación e avaliación do funcionamento da biblioteca no tocante aos préstamos, comunicación cos titores, departamentos, alumnado, etcétera.

-Comunicación cos departamentos para realizar novas peticións de recursos, se fose necesario.

 -Adquisición e catalogación do novo material seleccionado.

-Mantemento de equipos informáticos e audiovisuais. Actualizacións dos blogs.

b) Dinamización
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Formación de usuarios: actividades de manexo de fondos e de formación de usuarios: exposicións sobre temas concretos que impliquen a mobilización do
fondo documental da biblioteca e a súa consulta por parte dos usuarios, etcétera. Coa finalidade de capacitar ó alumnado para un uso autónomo da biblioteca
escolar e, por extensión, doutras bibliotecas, mediante a formación de usuarios. 

Traballos colaborativos por proxectos interdisciplinares e tamén actividades puntuais de aqueles departamentos que acudan á biblioteca para levar a cabo a
formación para a busca e produción de información, ademais das materias de Libre configuración.

Fomento da lectura

-Concursos literarios ou doutro tipo organizados polo equipo de dinamización da biblioteca, en colaboración con varios departamentos, con premios para os
gañadores: concurso de Micropoemas ou Microrrelatos, Concurso de fotografía con texto, Certame de lectura en voz alta ou de lectura dramatizada…

Para acadar os obxectivos do Plan Lector en relación coa biblioteca promoveremos as seguintes actuacións:

-Creación dunha Mesa de Intercambio de libros e outros documentos, que poidan ser utilizados con relativa frecuencia por parte das persoas que forman a
comunidade educativa. 

-Elaborar un xornal ou revista con achegas de toda a comunidade educativa no que impliquemos a un grupo de alumnos cos membros do equipo da
biblioteca.

-Organizar visitas a outras bibliotecas non escolares como á Anxel Casal.

-Actividades dos Clubs de lectura.

-Conmemoración do Día da paz, do 8 de marzo,  Xornadas gastronómicas francesas,…

c) Difusión

Actualizacións dos blogs e da páxina web.

Información das   actividades culturais do Concello.

3º Trimestre
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a) Xestión e organización

-Verificación e avaliación do funcionamento da biblioteca en canto aos criterios de préstamo de fondos, comunicación cos titores, departamentos, alumnado,
etcétera.  Comunicación  cos  departamentos  para  que  fagan  novas  peticións  de  recursos  se  fose  necesario.  Mantemento  dos  equipos  informáticos  e
audiovisuais.

-Reorganización de andeis e catalogación dos fondos documentais.

-Formación de usuarios: práctica da utilización dos catálogos dixitais en rede das bibliotecas.

-Continuación dos Traballos por proxectos.

-Elaboración das memorias da biblioteca, dos Clubs de lectura, incluídas as Memorias económicas, solicitude de Renovación do PLAMBE 2018/19.

b) Dinamización

Fomento da lectura 

Para acadar os obxectivos do Plan Lector referido á biblioteca promoveremos as seguintes actuacións no terceiro trimestre:

-Celebración  de datas  sinaladas:  fomentar  a lectura compartida ou individual  de textos  narrativos,  descritivos,  dialogados,  expositivos,  argumentativos
referidos ao Día das Letras Galegas e ao Día do Libro.

-Conmemoración do 8 de marzo, Día da Muller traballadora con actividades entre varios departamentos.

-Día da saúde en relación co lema do centro para este curso: “Repensando os consumos (saudables e responsables).

-Elaboración de carteis e presentacións en soporte dixital para anunciar as novas da nosa biblioteca e as últimas adquisicións literarias.

-Organización de visitas para as distintas etapas educativas de escritores, ilustradores, animadores culturais, contacontos, actores, etcétera; así como de
alumnado da Escola Infantil para acudir como expectadores de lecturas do alumnado do noso centro.

-Exposicións conmemorativas acompañadas de recensións de alumnos.
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-Apoio ao estudo ou outras actividades desde a biblioteca para a compensación das desigualdades sociais. A colaboración  co Departamento de
Orientación e a Dirección farase indispensable para contar cun número de fondos bibliográficos básicos que permitan paliar as desigualdades socioeconómicas
do noso entorno, así como fondos destinados ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

-Apoio a outros programas e proxectos de aula/ centro.

Colaboración extensible a todos os departamentos, tanto no día a día das clases, como no desenvolvemento de proxectos que se levarán a cabo ao longo
do curso 2017/2018.

c) Difusión

-A biblioteca será un espazo vivo e aberto; a comunicación con toda a comunidade educativa será constante. As actuacións e actividades intentarán implicar a
un número importante de profesoras e profesores, a todo o alumnado, persoal non docente e as familias.

Utilizaranse os blogs, a páxina web do centro, os correos electrónicos, taboleiros no espazo exterior e interior.

-O labor dos titores, a través do departamento de orientación a participación doutros departamentos, da Dirección e, por suposto, do equipo da biblioteca
será a base dun bo funcionamento.

5. Plan Lector de Centro.

 Dentro dos obxectivos que figuran no Plan Lector de Centro  recollemos dous que supoñen a implicación directa da biblioteca:

-Fomentar o hábito lector mediante a integración de todas as actuacións referidas á lectura dos distintos departamentos didácticos e da biblioteca. 

-Incorporar e utilizar a Biblioteca Escolar como un recurso imprescindible e un factor de compensación social.

Para acadar estes obxectivos levaremos a cabo as seguintes actuacións:

-Aplicar  o  Plan Anual de lectura ordeado por materias e cursos onde se recollen as propostas de lectura dos departamentos didácticos e todas as
actuacións referidas á animación á lectura da biblioteca.
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-Itinerarios lectores. Revisar a sección de libros colocados baixo o epígrafe “Hora de ler”, que conta cun índice de libros recomendados, ordeado por
materias e cursos e no que se atoparán as lecturas suxeridas polos departamentos para o Plan Anual de lectura.

-Potenciar o proxecto “Hora de Ler”, favorecendo que as horas de garda se convertan en Horas de ler  (sempre que non exista unha indicación de traballo
concreta do profesor ausente) mediante o uso dos libros da sección da biblioteca “Hora de Ler” (de momento incipiente) ou doutras seccións. Poñeremos
en práctica este curso as Mochilas de Hora de ler que conterán unha serie de libros e revistas, que serán trasladados ás aulas onde falte algún profesor.

A aplicación da Hora de ler non está exenta de dificultades: non sempre é posible trasladar o grupo á biblioteca, nalgún caso encontramos reticencias por
parte do alumnado para adicar este tempo sen clase á lectura. Esperamos que o uso das mochilas para Hora de ler faciliten a aplicación desta medida de
Fomento da lectura. Se non funciona, estudaremos a aplicación doutras.

-Creación e uso das BIBLIOcarpetas que suporán contar con textos e actividades de todo tipo ordenadas por cursos e que estarán situadas na mesma
sección da biblioteca “Hora de Ler”.

-Creación progresiva de Seccións de aula con fondos adquiridos e catalogados na biblioteca aínda que temporalmente estean ubicados fóra desta. 

-Elaborar guías de lecturas e exposicións na biblioteca coas novidades literarias adquiridas pola biblioteca.

-Difundir o caderno de suxestións de compras xa creado e situado tanto na biblioteca como na Sala de profesorado para  contar cunha relación das peticións
bibliográficas e audiovisuais dos departamentos que posibilite a súa compra dun xeito rápido. Consideramos que pode tratarse dun método axeitado para
crear usuarios habituais dos fondos da biblioteca e para integrar os departamentos no uso da biblioteca.

-Potenciar o uso da Biblioteca como espazo didáctico.

-Levar a cabo un traballo de investigación sobre o Fondo local en colaboración coas bibliotecas da contorna, que se reflicta na publicación anual de final de
curso.

-Celebración de datas sinaladas co obxectivo de fomentar a lectura compartida ou individual de textos narrativos, descritivos, dialogados, expositivos ou
argumentativos. 

6.-Club de lectura Leo no Milladoiro.  Continuidade e potenciación do club de lectura cunha dedicación dunha ou dúas sesións mensuais ás diferentes
reunións. O número de sesións pode variar en función dos materiais audiovisuais e dixitais cos que apoiaremos as sesións e en función da densidade ou do
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interese da obra. En breve, será presentada a solicitude para a Convocatoria do 1 de setembro de 2017 da Dirección Xeral de centros e Recursos Humanos
pola que se incentiva o funcionamento de Clubs de lectura. Nestas datas continúa a inscrición do alumnado previa á formación de varios clubs.

O profesorado que dinamizará os clubs de lectura é o seguinte: Esther Barroso Millán, Mª Xosé Fernández Rivas, Mª Luz Cures, Diana Rúa, Marta Gende,
Marga Rodríguez e Beatriz Castro Díaz, que será a coordinadora durante este curso. (Pode haber modificacións no grupo de dinamizadoras dos clubs.)

As actuacións xa promovidas ao inicio do novo curso 2017-18   son as seguintes:

-Implicar ao profesorado e ao alumnado na creación de varios clubs de lectura. 

-Reunión informativa na que a coordinadora, Beatriz Castro Díaz   e as profesoras que desenvolverán as actividades do club de lectura establecerán o
funcionamento e organización.

-Información ao alumnado por correo electrónico, taboleiros, etc.

-Presentacións con contidos informativos sobre as lecturas do primeiro trimestre elaboradas por cursos e a súa publicación no blog do club de lectura:

http://leomilladoiro.blogspot.com.es/

-O blog será actualizado por Esther Millán.

Ao longo do curso, levaranse a cabo as seguintes actuacións:

-Distribución do alumnado en grupos non moi numerosos, pode ser por nivel ou nalgún caso inter-nivel, se os clubs son temáticos.

-Creación de guías con diversas suxestións literarias e a súa difusión no blog.

-Visitas culturais (intercambios de experiencias con outros centros escolares e clubs de lectura, saídas a bibliotecas  non escolares, charlas, etcétera).

7.-Actividades complementarias e extraescolares organizadas pola BE

1º trimestre
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As actividades da Biblioteca terán en conta o lema do centro para este curso: Repensando os consumos (saudables e responsables), así como o  Selo
de vida saudable.

 -Saída didáctica do alumnado de 1º de ESO á Biblioteca Pública Municipal do Milladoiro.Formación de usuarios.

-Participación na Convocatoria do 1 de setembro de 2017 sobre funcionamento de CLUBS DE LECTURA para o curso 2017/18.Posta en marcha dos novos
clubs de lectura: inscripción e planificación de actividades. Reunións dos clubs de lectura (todo o curso).

-Solicitude do Selo Bibliotecas Solidarias, referente aos Axudantes de biblioteca.

-Participación na convocatoria do Plan Proxecta e no Concurso de proxectos.

Actividades en colaboración con varios departamentos e Vicedirección.

1º trimestre

-23 de outubro, Día Internacional das Bibliotecas

-Samaín 

-25 de novembro, Xornada pola eliminación da violencia contra a muller

-10 de decembro, Declaración Universal dos Dereitos Humanos

2º trimestre

 -8 de marzo, Día da muller traballadora

-Xornadas gastronómicas francesas

Actividades para os integrantes de clubs de lectura:

-Saída didáctica á Biblioteca Ánxel Casal para alumnado de clubs de lectura

-Encontro con alumnado de clubs de lectura do IES de Poio (2º ou 3º trimestre)
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-Lecturas para o alumnado de Ventín (Semana do 19-23 de marzo)

3º trimestre

-Conmemoración do día do libro

-Día mundial da saúde. Repensando os consumos (saudables e responsables).

-Letras galegas. Feirón das Letras galegas.

Outras actividades.

Pódense programar sesións de contacontos, encontros con escritores, roteiros litrarios e saídas ao cine sen datas polo momento previstas e tamén fóra do
horario lectivo.

Algunha destas actividades pode ser sustituída por outra ou anulada.

8.-Criterios e procedementos de avaliación     

a) Criterios de avaliación

Grao de cumprimento dos obxectivos propostos no proxecto. Valoraremos o grado de consecución ou non consecución e, de ser o caso, analizarase o
porqué.

Actividades desenvolvidas.  Analizaranse as actividades dedicadas ao fomento da lectura, apoio ao Plan Lector, formación de usuarios e alfabetización
informacional, apoio aos programas de aula-centro, integración da cultura impresa e a dixital, apoio á compensación das desigualdades sociais.

Análise e valoración dos materiais creados polo equipo de apoio á biblioteca.  Analizarase a repercusión de tódalas producións elaboradas polos
profesores do grupo (guías de lectura, blog, manuais para usuarios, unidades didácticas, etcétera).

Organización dos recursos humanos do centro. Valoraremos se foi suficiente a dedicación do grupo de apoio á biblioteca e se é necesaria a ampliación
de dito grupo.
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Dotación dos recursos materiais da biblioteca.  Valoraremos se os recursos materiais cos que se dotou a biblioteca foron suficientes para suplir as
demandas dos usuarios da biblioteca.

Aplicación e repercusión do proxecto na práctica educativa. Observarase en que medida a biblioteca contribuíu á mellora do rendemento escolar. 

Grao de satisfacción do grupo de apoio á biblioteca co traballo realizado.

Faremos un seguimento e valoración do traballo trimestre a trimestre.

Cumprimento do Plan Lector do Centro. Analizaremos os logros e incidencia de dito plan.

Grao de implicación na biblioteca da comunidade educativa. Valoraremos a repercusión das actividades da biblioteca,das de dentro e tamén das que
transcenden as portas da mesma como os materiais elaborados e expostos,   as saídas didácticas,  as colaboracións con outras bibliotecas da zona, as
xornadas de portas abertas, etcétera.

Actividades de formación do profesorado. Valoraremos as actividades realizadas polo equipo da biblioteca, relativas á xestión técnica, ao fomento da
lectura, a educación documental, asistencia a cursos de formación, etcétera.

b) Procedementos e instrumentos de avaliación

Observación e rexistro dos procesos e resultados obtidos nos mesmos.

Blog da biblioteca, Blog do club de lectura, páxina web do IES do Milladoiro.

Realización de enquisas por parte do alumnado, do profesorado e das familias.

Rexistro dos libros implicados no servizo de préstamo. 

Memoria realizada polo equipo de apoio á biblioteca.
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ANEXO VIII. Liñas prioritarias de actuación na BE para o curso 2017/18

(Documento entregado para a renovación do PLANBE 2017/2018)

1.-Organización e xestión. Biblioteca laboratorio creativo de aprendizaxes.

Coa renovación do PLAMBE esperamos continuar  a diversificación  de espazos  (  creación dun  recuncho de lectura informal no interior  e  sección

ludoteca e lectura de prensa no  exterior) e  a ampliación do espazo de busca de información para proxectos colaborativos, coa adquisición de 3 ou 4

novos postos informáticos./Adquisición e catalogación de novos fondos./Subscricións a publicacións en papel ou en liña.Coa finalidade de

facer da biblioteca un  espazo creativo de aprendizaxes estamos xa traballando para recabar información sobre proxectos que varios departamentos

pensan levar a cabo o próximo curso, así como tamén estamos impulsando desde a biblioteca algunhas actividades que se poden englobar en proxectos de

varios departamentos.Este asunto foi tratado na CCP do 14/06/17.Entre estes proxectos, algún deles enmarcados no lema do centro “Repensando os

consumos (saudables e responsables)”, destacamos os seguintes:posible continuación de  Meteoescola, Cine en curso e, similar a A sociedade do

automóvil, un sobre O deporte (en 4º de ESO, dptos de  Plástica, Ciencias Naturais, Física e Química, Xeografía e Historia, Inglés, Língua Galega, Música e

Tecnoloxía)/De profesións cidadáns/ás “Produtores do Sur e Comercio Xusto” a través dunha exposición,unidade didáctica e  talleres dinámicos cos

obxectivos de coñecer e reflexionar sobre as condicións laborais nos países produtores e de coñecer a orixe dos alimentos./Axenda escolar Feminista:Non

existe historia nin cultura sen Mulleres” (Asamblea de Cooperación Pola Paz e AGARESO), posible investigación, relacionada co fondo local, sobre

Filomena Fraga, relaciona./Colaboración con ACPP: Xénero: a través dunha exposición con paneis e guía para sensibilizar e mostrar as diferenzas existentes
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entre homes e mulleres en relación cos roles, relacións de poder, responsabilidades, oportunidades e atributos asignados a cada un deles./Traballos de

investigación en relación co Fondo local, que serán recollidos no Boletín anual de Bibliotecas da  contorna./ Milladoiro nas ondas: emisións de radio que

recollan proxectos de investigación, actividades dos clubs de lectura,etc.)./EduLab (AGARESO) enmarcado no Plan de Acción Titorial,  coordinación do

Departamento de orientación e Biblioteca, que ten como obxectivo  a formación no uso das TICs como medio de comunicación para a  sensibilización social e

a formación en valores.

2.-Dinamización e promoción de recursos da biblioteca.Empezamos cun descubrimento da Biblioteca xa en xuño co alumnado de 6º de primaria.A

principios do próximo  curso distribuiremos información  sobre a biblioteca en xeral, por todo o centro e ,en particular, sobre  a creación de novos clubs de

lectura./Outubro, Día das bibliotecas./Novembro,25 de novembro Xornada pola eliminación da violencia de xénero./Samaín en colaboración con

EDLG./Decembro, Declaración universal dos Dereitos Humanos./8 de marzo./Abril, Festa do Día do libro/Maio, Feirón das Letras galegas. Ao

longo de todo o curso desenvólvense outras actividades como encontros con escritores, lecturas compartidas, contacontos, proxeccións, dramatizacións, etc.

En canto á difusión e promoción dos recursos da biblioteca, xa desde o mes de xuño (reunión da CCP)  a biblioteca anima aos departamentos a utilizar

os recursos alí dispoñibles, ben a través do desenvolvemento de proxectos, ben a través de actividades puntuais de colaboración.Actualizamos, tamén en

xuño, a páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/ e o blog da biblioteca:  http://iesmilladoirobiblioteca.blogspot.com.es/ con

imaxes recentes da biblioteca onde se reflicten os cambios grazas ao PLAMBE: nova estantería, máis ordenadores, impresora, novos fondos, así como os

servizos que ofrece.No mes de setembro pediremos aos diferentes departamentos que envíen ao equipo de biblioteca as actividades que integren recursos da

biblioteca para contribuír ao desenvolvemento das competencias básicas.
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 3.- Formación de usuarios e para o uso, tratamento e produción de información.  Sesións formativas a principio de curso con actividades para

coñecer a biblioteca escolar, a organización dos fondos pola CDU e as distintas seccións en que están distribuídos. Insistiremos na práctica da utilización dos

catálogos dixitais en rede das bibliotecas. Tamén este tema foi tratado na CCP de final de curso co obxectivo de animar ao profesorado ao desenvolvemento

desta formación nas aulas en cada materia.

 A formación de usuarios farase no centro e tamén en bibliotecas non escolares.A biblioteca elaborará un tríptico con información sobre as distintas fases de

elaboración dun traballo, que pode ser un dos aspectos incluídos no Plan lingüístico do centro (selección dun tema, estrutura, recollida de información,

características formais, citas e referencias bibliográficas, etc.).Este material de apoio será distribuído entre o profesorado para a súa  aplicación.Intentaremos

sensibilizar a todos os departamentos na necesidade de contribuír ao desenvolvemento da competencia dixital do alumnado, tanto nas aulas como na

biblioteca coa colaboración do equipo de apoio.

4. Actividades para o fomento da lectura e comprensión lectora en todas as áreas e materias. Continuidade dos Clubs de lectura Leo no

Milladoiro. Participación na convocatoria de clubs de lectura 2017/18. Creación de equipo de dinamizadores, distribución en grupos, programación de

actividades, etc. Farase unha presentación con contidos informativos sobre as lecturas de cada trimestre elaboradas por cursos e será publicada no blog do

club  de  lectura:  http://leomilladoiro.blogspot.com.es/ Creación  de  guías  con  diversas  suxestións  literarias,  que  serán  difundidas   tamén  no  blog.

Proseguiremos coas visitas culturais (intercambios de experiencias con outros centros escolares e clubs de lectura, saídas a bibliotecas non escolares, charlas,

encontros con escritores, películas, roteiros literarios, saídas ao cine, etcétera).Apoio ao desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro (en materia

de lectura, escritura e habilidades no uso, tratamento e produción de información). Pediremos a todos os departamentos que envíen en separata o

Plan lector da súa Programación, co obxectivo de coordinar as lecturas, así como as actividades previstas na Biblioteca para adquirir os fondos necesarios e
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programar actividades de fomento da lectura.  Itinerarios lectores.  Revisaremos na biblioteca a sección de libros baixo o epígrafe “Hora de ler”, e

intentaremos mellorar a súa aplicación.

5.-Para que a nosa biblioteca sexa unha biblioteca inclusiva,  seguirá ofrecendo dispoñibilidade de lecturas obligatorias, recomendadas e outras para o

alumnado con dificultades económicas, de aprendizaxe, etc. A colaboración  co Departamento de Orientación e a Dirección farase indispensable para contar

cun número de fondos bibliográficos básicos  que permitan paliar  as  desigualdades  socioeconómicas  do noso entorno,  así  como fondos destinados  ao

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.A utilización dos postos informáticos para a realización de traballos escolares con preferencia para o

alumnado que non teña internet na casa.Reforzo das lecturas obrigatorias, recomendadas, ou outras a través da solicitude de exemplares a outras bibliotecas

escolares e non escolares para ampliar a oferta, como xa fixemos estes cursos pasados.

6.-Outras: Seguiremos a colaboración coas bibliotecas escolares dos centros públicos de Ames e tamén con bibliotecas non escolares, así como co Concello e

coas familias a través da Comisión de Biblioteca.

7.-Criterios  e  procedementos  de  avaliación.  A  final  de  cada  trimestre  levaremos  a  cabo  en  equipo  unha  avaliación  do  Plan  de  traballo  da

biblioteca. /Grao de cumprimento dos obxectivos propostos no proxecto. /Actividades. Analizaranse as actividades dedicadas ao fomento da lectura,

apoio ao plan lector, formación de usuarios, ALFÍN, apoio aos programas de aula-centro, integración da cultura impresa e a dixital, apoio á compensación das

desigualdades  sociais.  /Análise  e  valoración dos materiais  creados  polo  equipo  de apoio  á  biblioteca.  Analizarase  a  repercusión  de  tódalas

producións elaboradas polos profesores do equipo (guías de lectura,  blog,  manuais para usuarios,  unidades didácticas,  etcétera).  /Organización dos

recursos  humanos  do  centro.  Valoraremos  se  foi  suficiente  a  dedicación  do  grupo  de  apoio  á  biblioteca  e  se  é  necesaria  a  ampliación  de  dito
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grupo.  /Dotación  dos  recursos  materiais  da  biblioteca.  Valoraremos  se  os  recursos  materiais  cos  que  se  dotou  a  biblioteca  foron

suficientes. /Aplicación e repercusión do proxecto na práctica educativa. Observarase en que medida a biblioteca contribuíu á mellora do rendemento

escolar./Grao  de  satisfacción  do  grupo  de  apoio  á  biblioteca  co  traballo  realizado./Cumprimento  do  plan  lector  do  centro./Grao  de

implicación  na  biblioteca  da  comunidade  educativa./Actividades  de  formación  do  profesorado./Procedementos  e  instrumentos  de

avaliación:Observación e rexistro dos procesos e resultados obtidos  nos mesmos./Blog da biblioteca,  Blog do club de lectura,  páxina web do IES do

Milladoiro./Realización de enquisas por parte do alumnado, do profesorado e das familias./Rexistro dos libros implicados no servizo de préstamo./Memoria

realizada polo equipo de apoio á biblioteca./Indicadores de logro e enquisas.
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