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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 blog…  

- Implicar ao profesorado e ás familias.  

- Seguir a articular a biblioteca como espazo de convivencia, favorecendo          

actividades interalumnado. 

- 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 están en mal estado. 

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

- Colaborar cos departamentos nas actividades de certas datas. 

- Participar co profesorado na elaboración de materiais que fomenten a          

educación documental, informacional  e a lectura. 

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

- Achegar ao profesorado as relacións das 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. 

- Artellar un tema común para o Proxecto Anual. 

 

1) Competencias: 

-Competencia comunicativa en canto se propician desde a biblioteca escolar          

ambientes lectores como os grupos do club de lectura no que o alumnado             

comparte as súas impresións sobre o lido e o seu gusto pola lectura ou as maletas                

viaxeiras nas que cada familia deixa escritas as súas suxerencias nos cadernos en             

branco sobre os materiais da biblioteca que chegan ás súas casas. 

- 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 materia 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, a Hora de Ler, 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 catro             

profesoras:un grupo de apoio- Alba Sotelino, Olga Comesaña e Carmen Vallejo-e a            

responsable da biblioteca, Patricia Peña. A diferencia doutros anos, por necesidades           

do centro, o horario do grupo de apoio queda reducido únicamente á atención nos              

recreos. Temos tamén unha hora de reunión conxunta que, en un principio, sería para              

coordinar o traballo que realizaríamos durante a semana se o equipo de apoio hubera              

tido tempo de atención á biblioteca fora do tempo de lecer. 

Desta forma, o carácter multidisciplinar do equipo queda reducido á nada, contando ao             

menos cun grupo de alumnado voluntario que ao longo do curso axuda cos             

empŕestitos mentras que as profesoras, durante o recreo, encarganse da supervisión           

dos espazos, equipos informáticos e respeto das normas. 

A continuación descríbense ás actuacións por trimestres, sempre que sexa posible           

achegar a uns mínimos esixibles. Recordamos que non serve da nada enviar todos             
os cursos ás Direccións dos centros instruccións desde a Dirección Xeral de            
Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e o funcionamento           
das bibliotecas escolares, especialmente integradas no PLAMBE, se logo non se           
asegura certo marxe horario para preparar e levar a cabo as actividades. 

 



3)  Actuacións por trimestres.  

1º trimestre: 

 

a) Xestión técnica e organización.  

- Distribución de tarefas entre os membros do equipo de biblioteca. 

- Creación do equipo de volutariado e asignación de tarefas. 

- Compra, rexistro e catalogación dos novos fondos. 

- Previsión das datas a celebrar, as conmemoracións anuais, para         

plantear traballos interdisciplinares por nivel... 

- Elaboración dos carnés de biblioteca para os alumnos de nova          

incorporación (os outros cursos manteñen o do ano anterior). 

- Análise dos fondos para readquirir aqueles que estean deteriorados e          

suxerir novas adquisicións. 

- Presentación de novidades e actividades no blog       

wwww.bibliotecapinomanso.blogspot.com, nos diferentes paneis    

situados no centro e perfís sociais da biblioteca na rede. 

- Exposición de horarios de atención aos lectores en diferentes puntos do           

centro. 

- Expurgo de materias obsoletos ou en mal estado. 

- Selección dos fondos destinados para as mochilas viaxeiras e xestión          

da actividade ao longo do curso.  

- 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:  

mailto:www.bibliotecapinomanso@gmail.com


Entre o novo alumnado de 1º ESO e de 1º Bacharelato ao longo do mes de                

outubro e de forma continua durante os recreos (preténdese que os alumnos            

sexan autosuficentes á hora de localizar un libro ou calquera outro documento).            

Estes grupos recibirán unha información máis completa do catálogo dixital. 

Tamén o profesorado que se mostre interesado pode acudir a nós para coñecer             

os medios dos que dispón e como atopalos. 

-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          

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 aqueles           

alumnos que necesiten unha orientación sobre buscadores, páxinas        

web, blogues, enciclopedias e dicionarios dixitais. 

- Desenvolvemento de actividades AMI (23-1 novembro) na materia de         

Identidade Dixital, impartida pola profesora responsable da biblioteca. 

 

-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. 

- Elaboración do Plan anual de Lectura do centro. 

- Posta en marcha das Mochilas Viaxeiras entre as familias dos alumnos           

de 1º ESO. 

- Actividades 25 de Novembro contra a Violencia de Xénero en          

colaboración co profesorado, o Equipo de Orientación e alumando de          

Linguaxe Musical de 1º Bach para todos os grupos da ESO. 

- Presentación do Lector do trimestre 

- Presentación aos pais da Guía de lecturas para pais a través dos titores             

o Equipo de Orientación e o ANPA. 



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

profesores e rincón de espera das familias das oficinas. 

- Presentación de fondos especiais temáticos: LGTBI, Feminismo,       

Ecoloxía, Manga, Samaín, Mulleres Escritoras… 

Outras actividades: 

- Obradoiros de Samaín: enfocados ao alumnado recén incorporado no         

centro en 1º ESO, coa colaboración do alumnado voluntario de          

biblioteca. Un recurso para facilitar un clima de convivencia, inclusión e           

a coeducación( este ano, faremos chaveiros ou broches de tea).  

- Curtas de medo( 30 de novembro, nos dous recreos). 

- Ambientación en torno ao Samaín da zona da biblioteca, e por parte do             

departamento de E. Plástica, os corredoiros. 

 

 

 

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 paneis     

situados no centro. 

- Seguir incrementando o espazo Biblioteca Dixital a partir dos enlaces          

recomendados polo profesorado no blogue. 

- Preparación e envío da documentación do alumnado que participa no          

programa do voluntariado escolar. 

 

b) Dinamización. 



-Formación de usuarios:  

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

biblioteca.  

- Desenvolvemento da materia de ITI en torno ao proxecto anual: R que            

R, recicla, reutiliza e reduce-Educación para ou acceso á         

información (educación documental):  
- Pesquisa nos grupos sobre o tema anual.  

- Creación de actividades sobre reciclaxe. 

- Exposicións variadas, presentación de libros, concursos de relatos        

cortos en colaboración dos departamentos de Linguas. 

 

-Proxecto lector de centro. Fomento da lectura: 

- Maletas Viaxeiras entre os alumnos de 1º  

- Lector do trimestre. 

- Reunións para a coordinación do proxecto lector. 

- Presentación de libros sobre o tema anual: R que R. 

- Actividades para o Día de Rosalía 

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

- Celebración do Día da Poesía. 

- Presentación de novos fondos de autoempréstito na sala de         

profesorado. 

 

Outras actividades: 

- No espazo fedelleiro, que acondicioamos o curso pasado para a          

realización de actividades STEAM, especialmente no ámbito das artes,         

prepararemos máscaras co material de refugallo de cara á celebración          

do Entroido. 

- Actividades de bordado nos recreos. 

- Torneo de Xadrez. 

- 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 nos diferentes paneis     

situados no centro. 

- Colaboración co Equipo de Orientación, os titores e os Departamentos          

de Lingua na elaboración das probas finais de comprensión lingüística          

nos grupos de 1º ESO. 

- 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 do inventario de cine e cómic. 

 

 

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,”ou meu amigo invisible invítame a ler”, mercadillo          

de libros, etc. 

- 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. 

- Actividade de agasallo ao alumnado voluntario da biblioteca. 

 

 

Outras actividades: 

- Dentro do espazo fedelleiro, realización dalgún obradoiro nos recreos         

coas propostas dos libros de reciclaxe e arte: estampación, móvis, arte           

do lixo… 

- En colaboración coa biblioteca do CEIP Fernández López, realización         

dalgunha actividade por determinar( acompañamentos lectores, poesía       

por un tubo, cadaveres exquisitos…) 

4) Horario previsto. 

A biblioteca permanecerá aberta durante os dous recreos, momento no que se realiza             

o empréstito e algunhas horas soltas na que a responsable da biblioteca realiza a              

labor de xestión dos fondos e preparación das actividades.  

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
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O resto do horario, está a disposición do profesorado, unha vez que se anoten na hora                

requerida nun horario disposto a tal efecto na sala de profesores.  

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.  

En canto ás familias, dentro das maletas viaxeiras de 1º ESO introducimos o boletín de               

biblioteca e un caderno en branco onde desde anos plasman as suas opinións, tan              

favorables que aínda que é unha actividade complexa en canto á organización dos             

tempos de devolución e o compromiso do alumnado, cremos que é necesario            

continuala.  

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). 

- As valoracións nos cadernos en branco das mochilas viaxeiras. 

- 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. 

- Crecemento do uso da biblioteca como espazo para as clases, plasmado nas            

follas de rexistro da sala de profesores. 

Responsable da biblioteca escolar: Patricia Peña 



 


