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1. INTRODUCIÓN 

Para a elaboración do plan anual de lectura é preciso ter en conta o contexto actual do 

centro, canto ao acceso á información e á competencia informacional dos alumnos e canto ao 

papel da biblioteca como centro de recursos: 

a) O alumnado do IES O Ribeiro amosa grandes diferencias tanto nas posibilidades de 

acceso á información, como aos seus hábitos e competencias informacionais: 

 En liñas xerais, parte do alumnado de ESO , Ciclos e FPB, que procede dos concellos 

rurais da comarca, presenta máis dificultades para se achegar a unha biblioteca ou 

para acceder a internet ou participar en actividades culturais e entre eles 

detéctanse as carencias competenciais máis graves (sobre todo no primeiro ciclo , 

en 1º de FPB.  

 Globalmente, o alumnado de bacharelato e o alumnado de ESO conta con máis 

posibilidades de acceso á información, xa que moitos deles viven na vila de 

Ribadavia ou preto dela e gozan dunha meirande mobilidade. Ademais, o nivel 

académico no que se atopan garante a súa competencia –a lo menos, básica- no 

tratamento da información. Con todo, non son un grupo homoxéneo e a biblioteca 

pode contribuír a paliar as dificultades dos menos favorecidos 

socioeconómicamente. 

 Finalmente, o alumnado de ciclos medios é adulto na súa meirande parte e, polo 

tanto, as posibilidades de acceso á información están garantidas pola súa 

autonomía plena. Sen embargo, a súa formación previa é desigual e cabe abrir 

horizontes culturais en todos eles para que a súa especialización técnica sexa 

complementada por unha formación e un campo de intereses amplos. 

b) A biblioteca escolar é o espazo docente habitual de grupos reducidos ou específicos 

e coordina as actividades de dinamización da lectura por medio do empréstito e de accións de 

animación diversas. 

En xeral o empréstito biblioteca máis frecuente corresponde aos libros de lectura 

obrigatoria, aínda que o primeiro ciclo de ESO adoita solicitar outras obras de literatura xuvenil 

por gusto e está xeneralizada a lectura de xornais nos recreos. Pola contra, as monografías e as 

obras de referencias apenas se utilizan. Todo o material de consulta está en papel. 

Promover a lectura por medio de recomendacións de diversas obras e coordinando a 
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Hora de Ler, nas aulas para as diferentes materias. 

 

2. OBXECTIVOS DO PLAN ANUAL 

1. Transformar a biblioteca en centro de recursos informativos de todas as temáticas e en 

todos os formatos; onde a comunidade educativa atope o que precisa (e o saiba), máis 

alá do préstamo de literatura xuvenil. 

2. Facer da biblioteca un factor de compensación social, atendendo á diversidade 

socioeconómica da comunidade educativa que comprende. 

3. Contribuír á mellora da competencia comunicativa, dixital e informacional de todo o 

alumnado. 

4. Estudar obxectivamente os hábitos de lectura e melloralos, promovendo a lectura 

como medio de ocio.  

 

4. ACTIVIDADES para acadar os obxectivos 

5.  

OBXECTIVO ACTIVIDADES 

1 

 Revisar cada unha das seccións e elaborar a relación de fondos preciso, en 
colaboración cos departamentos didácticos. Completar o catálogo dacordo con 
esta revisión. 

 Dar a coñecer as posibilidades que ofrece a biblioteca escolar como fonte 
de recursos. 

 Fomentar a adquisición de recursos dixitais e poñelos a disposición da 
comunidade escolar, tanto por medio do empréstito, como por medio do 
blogue da biblioteca. 

 Estudar o uso real da biblioteca por parte de toda a comunidade educativa e 
as posibilidades de promovelo (por medio dos recursos da avaliación da web 
de Bibliotecas Escolares). 

 

2 
 Estudar as posibilidades da biblioteca como factor de compensación 
socioeconómica e executalas. 

 

3 
 Desenvolver un programa de educación documental por medio dos grupos 
de 1º de ESO e dos grupos específicos soliciten por medio dos docentes de 
linguas os libros e fondos disponibles. Deben cumprir coas medidas covid no 
prestamo e na entrega dos libros. 
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 Promover a participación do alumnado e do persoal non docente na xestión 
da biblioteca, como equipo auxiliar. 

 

4 

 Realizar actividades de animación á lectura: suxerencias de lectura, 
exposición de catálogos temáticos... 

 Coordinar a Hora de Ler do centro, facilitando materiais aos departamentos 
didácticos, axeitados aos niveis e materias que imparten. 

 Revisar as bibliotecas de aula e mellorar a súa dotación. 

 

 

5. AVALIACIÓN 

A avaliación contará con diversos momentos de avaliación: 

a) Avaliación inicial, que dé conta da fase actual de desenvolvemento do Proxecto Lector, 

do que este Plan Anual é unha concreción. Levarase a cabo por medio dos instrumentos de 

avaliación publicados na web de Bibliotecas Escolares. 

b) Avaliación trimestral. Terá como obxecto o seguimento das actividades programadas e 

adaptadas a situación da pandemia pola biblioteca escolar para ao fomento da lectura e a 

mellora das competencias informacionais. 

c) Avaliación final. Dará conta do cumprimento dos obxectivos deste plan anual de 

lectura e avaliará a evolución do uso da biblioteca como centro de recursos. Elaborará unha 

comparativa entre a situación inicial e a final mediante o contraste coa avaliación inicial. 

 


