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Obxectivos. 

- Apoiar as intervencións para o desarrollo do Proxecto Lector de centro. 

- Difundir os fondos e actividades da biblioteca a través de exposicións           

temáticas, novidades, guías de lecturas, comentarios no blogue, redes         

sociais…  

- Implicar ao profesorado e ás familias.  

- Seguir a articular a biblioteca como espazo de convivencia, presencial e           

virtual. 

- Equilibrar os fondos. 

- Prestar apoio a todos os alumnos para a adquisición e aplicación de            

capacidades que permitan avaliar e utilizar a información,        

independentemente do seu soporte, formato ou medio de difusión. 

- Controlar a vixencia dos fondos; expurgar os documentos que quedaron          

obsoletos ou estean en mal estado. 

- Manter a relación coa BM do Porriño e outras bibliotecas da zona. 

- Colaborar cos departamentos na formación ALFIN e AMI. Facilitar         

recursos ao profesorado. 

- Formar ao alumnado no uso crítico das fontes de información e           

alfabetización mediática. 

- Achegar ao profesorado as novas incorporacións, de recursos en rede          

interesantes e de entradas no blog que podan resultarlles de utilidade. 

- Promover entre o alumnado o pracer da lectura. 

 

 

1) Competencias: 

-Competencia comunicativa en canto se propician desde a biblioteca escolar          

ambientes lectores de todo tipo. 

- Competencia en el tratamiento de la información e competencia dixital a través             

dos proxectos documentais de centro, as actividades de formación de usuarios, as            

pesquisas temáticas, as materias de libre configuración de centro Investigación e           

Tratamento da Información e Identidade  Dixital.  

- Competencia cultural e artística; mediante as lecturas propostas, as exposicións           

de libros, as recomendacións lectoras, o encontro cos autores trátase de           



sensibilizar ao alumnado para que valoren a literatura e os libros como fonte de              

pracer e enriquecemento cultural. 

- Competencia de aprender a aprender; desde a formación de usuarios, o proxecto             

interdisciplinar de 1º ESO e os proxectos documentais integrados. 

- Autonomía e iniciativa persoal; se considera a formación de usuarios un ensino             

que logo facilitará a súa autonomía no pescuda e tratamento da información en             

diferentes soportes ao longo da vida académica do alumnado.  

2)  Tipo de organización e funcionamento. 

A biblioteca está atendida por un equipo de biblioteca estable integrado por dúas             

profesoras: do departamento de Latín e Grego Alba Sotelino e Patricia Peña, do             

departamento de Música. Ambas encargámonos da atención nos recreos e da           

dinamización e xestión técnica nas horas que temos. Contamos tamén con dúas horas             

de coordinación. 

A continuación descríbense ás actuacións por trimestres- incerta nestas datas- nas           

que seguimos un pouco os criterios da carta de navegación que publicou a Asesoría              

de bibliotecas escolares no curso pasado. 

 

3)  Actuacións por trimestres.  

1º trimestre: 

 

a) Xestión técnica e organización.  

- Elaboración do protocolo COVID da biblioteca. 

- Nova organización dos espazos seguindo a normativa sanitaria. 

- Creación do equipo de volutariado e asignación de tarefas. 

- Adquisición, rexistro e catalogación dos novos fondos. 

- Sondeo polas aulas para realizar grupos burbulla- por petición do          

equipo directivo- para acceder nos recreos. 

- Elaboración dos carnés de biblioteca do novo alumnado. 



- Análise dos fondos para readquirir aqueles que estean deteriorados e          

suxerir novas adquisicións. 

- Presentación de novidades e actividades no blog       

wwww.bibliotecapinomanso.blogspot.com, aula Moodle do centro e      

redes sociais da biblioteca( Intagram, Facebook) 

- Atención ao préstamo a través das aulas virtuaís( Edixgal e Moodle) e            

resto das canles( gmail, Instagram) 

- Creación dun punto de recollida de exemplares na entrada do instituto. 

- Actualizar a autoempréstito ao profesorado: en canto a fondos e ás           

normas a fin de que os libros pasen a cuarentena mínima. 

- Expurgo de materiais obsoletos ou en mal estado. 

- Recopilación daqueles libros emprestados do curso pasado que        

quedaron sen devolver por mor do confinamento. 

- Xestións dos fondos concedidos polo PLAMBE; a partir das         

recomendacións dos departamentos e as suxestións do alumnado. 

- Tratamento dos novos fondos. 

- Selección de fondos de lectura obrigatoria e ubicación. 

- Solicitude da participación no programa de voluntariado da Xunta nas          

bibliotecas escolares. 

 

b) Dinamización. 

-Formación de usuarios:  

● En primer lugar, pasámanos polas aulas para facer coñecer a nova situación            

da biblioteca, recabar información sobre que alumnado estaría disposto a subir           

á biblioteca nos recreos e explicar a forma de porse en contacto connosco para              

solicitar un préstamo e devolvelo. 

● Facer coñecer as pautas de uso da biblioteca que recollimos no protocolo ao             

alumnado e profesorado usuario da biblioteca( hixianización das mans e dos           

espazos, aforo, empréstitos, comportamento na sala…) 

-Educación para o acceso á información (educación documental):  

- Colaboración cos Departamentos, elaborando materiais que sexan de        

axuda para o desenvolvemento de traballos de aula, exposicións sobre          
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diferentes temas e un papel especial na meteria de Investigación e           

Tratamento da información dos grupos de 1º ESO, cuxo curriculo ten           

como eixo central a biblioteca.  

- Axuda durante os recreos a aquel alumnado que necesite unha          

orientación sobre buscadores, páxinas web, blogues, enciclopedias e        

dicionarios dixitais. Tamén coa entorna Edixgal, especiamente a través         

das materias de ITI e ID, este ano dunha maneira intensiva. 

- Formación na aula Edixgal con 1º ESO( edición de textos, realización           

de tarefas- dentro do contexto de actividades investigadoras- uso do          

lápiz no accesorio Xornal, foros…) 

- Educación mediática a través da materia de Identidade dixital en 2º           

ESO. 

 

-Proxecto lector de centro. Fomento da lectura: 

- Consultas ao alumnado sobre o seu coñecemento da biblioteca do          

centro, as dispoñibilidades de estudo, acceso á información, intereses         

pola lectura … 

- Recavación de información entre os departamentos para coñecer que         

actividades teñen planeadas durante o curso para o fomento da lectura           

e a educación documental de cara á elaboración do Plan Anual. 

- Selección de libros para a hora do recreo( 1º ESO C é o grupo que o                

equipo directivo decidiu que pasara o tempo de lecer na biblioteca en            

tempos de choiva polo que pusimos á vista materiais para a lectura que             

podan ser vistos en menos de media hora: álbumes ilustrados, libros           

informativos e de divulgación, cómics, revistas…) 

- Elaboración do Plan anual de Lectura. 

- Actividades 25 de Novembro contra a Violencia de Xénero en          

colaboración co profesorado, o Equipo de Orientación.  

- Conmemoración do Día das Escritoras mediante actividade de        

investigación en 1º ESO. 

- Selección e oferta de libros para a zona de autopréstamo na sala de             

profesores e rincón de espera das familias das oficinas. 

- Liberación de libros resultantes do expurgo. 



- Presentación de fondos especiais temáticos: LGTBI, Feminismo,       

Ecoloxía, Manga, Samaín, Mulleres Escritoras, Axenda 2030…na       

biblioteca e a través de Instagram. 

- Concursos de creación literaria. 

 

Outras actividades: 

- Proxección de curtas con distintas temáticas( dado que o aforo da           

biblioteca é de 30 persoas este curso e de 16 para os audiovisuais,             

utizarase o salón de actos para albergar grupos completos. 

 

 

 

2º trimestre: 

 

a) Xestión técnica e organización.  

- Adquisición de novos fondos. Rexistro e catalogación dos mesmos. 

- Formulación de novas actividades para o 2º trimestre. 

- Recolocación dos documentos. 

- Control de morosos a fin de mellorar na xestión dos fondos. 

- Presentación de novidades e actividades no blog       

wwww.bibliotecapinomanso.blogspot.com e nos diferentes perfis     

sociais. 

- Seguir incrementando o espazo Biblioteca Dixital a partir dos enlaces          

recomendados polo profesorado no blogue. 

-  

 

b) Dinamización. 

-Formación de usuarios:  

- Presentación aos grupos de 1º ESO do catálogo dixital e o blogue da             

biblioteca.  

- Desenvolvemento da materia de ITI. 



- Difusión de material AMI. 

 

-Proxecto lector de centro. Fomento da lectura: 

- Reunións para a coordinación do proxecto lector. 

- Presentación de libros sobre o tema anual. 

- Actividades para o Día de Rosalía 

- Preparación do Día da Muller: obradoiro, exposición, charla… 

- Celebración do Día da Poesía. 

- Renovación de  fondos de autoempréstito na sala de profesorado. 

- Actualización de contidos da sección Biblioteca da aula moodle do          

centro. 

 

Outras actividades: 

- Creación de vídeos. 

- Curtas temáticos unha vez ao trimestre. 

 

3º trimestre 

 

a) Xestión técnica e organización. 

- Rexistro e catalogación dos novos fondos. 

- Recolocación dos documentos. 

- Análise dos fondos para readquirir aqueles que estean deteriorados.  

- Presentación de novidades e actividades no blogue       

wwww.bibliotecapinomanso.blogspot.com e nas redes. 

- Seguir incrementando o espazo Biblioteca Dixital a partir dos enlaces          

recomendados polo profesorado no blogue. 

- Elaboración da memoria anual e as liñas de actuación de cara ao curso             

seguinte para a Asesoría de BE. 

- Avaliación das actividades. 

- Realización de inventario dalgunhas seccións. 

 

b) Dinamización. 



-Educación para ou acceso á información (educación documental):  

- Desenvolvementeo de ITI. 

- Formación de usuarios nos recreos, especialmente no manexo dos         

ordenadores. 

 
-Proxecto lector de centro. Fomento da lectura: 

- Celebración das Letras Galegas e do Día do Libro: concursos literarios,           

maratón de lectura, ilustración de lecturas, lectura en voz alta,          

presentación de álbumes ilustrados. 

- Renovación dos fondos na sala de profesorado. 

- Semana do Teatro; lectura en biblioteca de obras emblemáticas. 

- Lector do trimestre. 

- Guías de lectura para o verán. 

- Empréstitos especiais para o verán ofertados para toda a comunidade          

educativa. 

4) Horario previsto. 

A biblioteca permanecerá aberta durante o recreo, momento no que se realiza o             

empréstito e algunhas horas soltas nas que o equipo da biblioteca realiza a labor de               

xestión dos fondos e preparación das actividades. Tamén hai certas materias que se             

imparten neste espazo. 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

Literatura universal 
1º Bach 

 Historia da Música 
2º Bach 

  

     

 RB  RB  

Recreo: 
 Alba Sotelino 

Recreo: 
 Alba S. 

Recreo: Patricia 
Peña 

Recreo: 
 Alba S. 

Recreo: Patricia 
Peña 

    Literatura un.1º 
Bach 

     

Historia da M 2º Bach Historia da 
M 2º Bach 

   



 

5) Criterios e procedementos de avaliación. 

Ao longo do curso, a través das reunións do equipo da biblioteca, a finais do curso,                

teremos unha reunión especial entre os membros da biblioteca para comprobar se nos             

axustamos ou non aos obxectivos expostos a principio de curso no proxecto anual.             

Tamén elaboramos a memoria da biblioteca e as liñas de actuación de cara ao curso               

seguinte que debemos enviar á Asesoría de BE.  

Entre alumnado de diferentes niveis realizaremos unha sondaxe para coñecer a súa            

opinión sobre o funcionamento da biblioteca, a oferta de fondos, as actividades e as              

suas suxestións para unha posible mellora.  

Criterios: 

- Análise do nivel de colaboración dos departamentos. 

- As estatísticas de empréstito anual do Meiga (sistema de xestión e préstamo            

que usamos, ofertado polo Centro Bibliográfico Superior de Galicia). 

- O funcionamento das diferentes redes da biblioteca para o empréstito e           

visibilización dos fondos.  

- A interacción do alumnado a través das redes. 

- Nivel de participación nas actividades propostas desde a biblioteca. 

- A demanda de materiais por parte do alumnado para os seus traballos, as suas              

desideratas. 

- Novas demandas de traballo colaborativo.  

- Diálogo directo con compañeiros,  alumnado e ANPA. 

 

 

 

Responsable da biblioteca escolar: Patricia Peña 

 


