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1. TÍTULO DO PROXECTO 

“ Resoan as voces da marisma“ 

2. XUSTIFICACIÓN 

 Este proxecto redactouse segundo o disposto na Orde do 02 de abril de 2019 pola que se convoca o Plan 

de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2019-2020. 

 “As bibliotecas escolares son instrumentos imprescindibles que as comunidades escolares deben 

organizar e dinamizar como un centro de recursos para a lectura, a información e a aprendizaxe, un 

centro creativo das aprendizaxes (...) que axude a revitalizar as prácticas educativas e a vida cultural 

dos centros (...) A biblioteca escolar serve, ademais, de canle para a integración nos centros educativos 

das tecnoloxías da comunicación que a sociedade vai desenvolvendo, e ofrece a posibilidade de acceso 

igualitario aos bens culturais, independentemente do estrato económico e cultural de procedencia, 

actuando así como axente de compensación social” (DOG) 

 O noso proxecto xorde da necesidade que sente a comunidade educativa do Centro de dotar o noso IES 

dun espazo educativo aberto e dinámico, un centro de recursos que apoie os diversos procesos de 

aprendizaxe e ensinanza, e que fomente a lectura e as habilidades para o uso da información. Unha 

biblioteca que traballe pola compensación das desigualdades derivadas da contorna e a realidade 

socioeconómica das familias desta localidade, e apoie ao alumnado con necesidades educativas especiais. 

Para acadalo, compre implicar a toda a comunidade educativa, instaurar a BE como parte esencial da 

dinamización lectora do centro, coordinar os proxectos existentes (TIC, Normalización, TEI, Proxecto 

Medioambiental...) e integrar o PLAMBE cos PEC, PXA e PAT. Nese camiño camiñamos. Para conectar 

todos estes polos era preciso ter un OBXECTIVO COMÚN, bogar na mesma dirección. Isto é o que a 

comunidade decidiu. 

 O noso proxecto asenta as súas bases na realidade sociohistórica da que forma parte e traza un concepto 

de BE desde a idea de comunidade. O noso centro educativo, IES ILLA DE SAN SIMÓN, foi construido 

no ano 1999 nun dos recheos sobre a marisma levados a cabo nos anos sesenta, durante o desarrollismo 

da ditadura franquista. O presente proxecto da BE “O mar das palabras”, do IES ILLA DE SAN SIMÓN, 

pretende recuperar a marisma arrebatada á localidade a través da recuperación das palabras do pasado, 

que xa nas cantigas medievais nos nomeaban (Sedia-m’ eu na ermida de San Simión / e cercaron-mi-as 

ondas que grandes son. / Eu atendend’o meu amigu’! E verrá?” ), a través das palabras do presente da 

comunidade (recurrindo ás fontes orais e a documentación fotográfica) e a través das palabras futuras que 

o noso alumnado levará sempre consigo nun mundo xa globalizado. Porque todavía resoan as voces da 

marisma na memoria e na paisaxe, na comunidade, e queremos amplificalas. Este será o punto de partida 

e unión de todas as iniciativas.  

 Para fortalecer e consensuar o compromiso por parte da comunidade, continuaremos coas xa iniciadas 

reunións cos titores, co equipo docente na CCP, continuaremos co diálogo iniciado sobre a BE no Consello 



Escolar. Iniciamos xa unha revisión colectiva do Proxecto Lector de centro, atendendo ás aportacións da 

ANPA, do Consello Escolar, dos distintos Departamentos e do alumnado.  

2.1. O Centro 

 O IES Illa de San Simón aséntase na localidade de Redondela. Este concello, que pertence á 

mancomunidade de Vigo, está situado no suroeste da provincia de Pontevedra, na parte máis interior da 

ría de Vigo. Dista 14 Km de Vigo e 18 Km da capital de provincia, Pontevedra, coas que se comunica a 

través de estradas, locais e nacionais, e do transporte ferroviario. A presenza da rede ferroviaria cos 

Viadutos que atravesan a vila, e a rede de estradas, conforman unha imaxe moi significativa da actual vila. 

O ámbito físico no oeste do municipio é a ría de Vigo, que conforma na súa parte máis interior a enseada 

de San Simón.  

 O IES Illa de San Simón é un instituto liña tres que leva funcionando desde 1999. Conta cun centro de 

Primaria adscrito, Colexio Público Santa Mariña (co que se manteñen moitas actividades conxuntas) e 

255 alumnos de Secundaria. Concretamente neste curso escolar 2018/2019 temos tres grupos de 1º de 

ESO (máis un grupo de 1º Flexible), tres grupos de 2º de ESO (máis un grupo de 2º Flexible), tres grupos 

de 3º de ESO, un grupo de 3º PEMAR, e dous grupos de 4º de ESO. Case todo o alumnado que acode ao 

noso centro pertence á parroquia de Redondela. A maioría naceron nesta localidade, pero tamén temos 

alumnado de nacionalidade estranxeira: magrebí, suramericano e asiático, africano; que se integra 

perfectamente na comunidade escolar. Unha parte do alumnado procede de Aldeas Infantiles, con quen 

mantemos unha relación fluída e próxima para favorecer a integración dos menores en situacións de 

vulnerabilidade e desenvolver as súas competencias e habilidades. 

 A situación sociofamiliar de gran parte do alumnado non facilita o ambiente académico propicio nin o 

acceso a materiais e tecnoloxías relacionadas coas distintas competencias clave. A expresión oral e escrita 

é unha das dificultades coas que se atopa á hora de afrontar probas escritas, presentacións de traballos, 

investigacións e procura de información en Internet, exposicións ou simplemente lecturas en voz alta. Para 

a mellora destas competencias clave este ano o centro educativo desenvolveu un Contrato-Programa no 

que a biblioteca se convertiu nun eixo e motor principal do cambio. A través da posta en marcha da Radio 

Escolar Radi(ond)Illa melloramos as competencias lingúísticas dos participantes, dinamizamos a BE, 

realizamos cursos de formación de usuarios, fomentamos a través do Club de lectura e das actividades o 

goce pola lectura, o gusto polos libros e a cultura, e a consulta e uso dos recursos informacionais dos que 

goza a Biblioteca. O alumnado achegouse con profesorado das distintas áreas para utilizar e exprimir as 

tecnoloxías da comunicación e a información que a BE brinda, convertíndoa no centro neurálxico e 

interdisciplinar das actividades do centro. Este proxecto pretende continuar coa labor iniciada, aportando 

un nexo común a todas estas intervencións e integrándoas nun proxecto interdisciplinar co que 

desenvolver as competencias clave das usuarias e usuarios da BE, empregando as tecnoloxías da 



información para acadar unha aprendizaxe significativa e mellorar a educación documental do alumnado. 

Estes son os piares sobre os que asentar este proxecto. 

2.2. A Biblioteca 

Espazo físico 

 A Biblioteca, de 100 m2, está ubicada na antiga casa do conserxe, remodelada no verán de 2013 

para acoller a Biblioteca do Centro. A sala é diáfana, luminosa. Conta con 48 puntos de lectura e 8 

postos informáticos para o alumnado. 

 Dispoñemos dunha mesa para o traballo técnico, onde se localiza o equipo informático da profesora-

bibliotecaria e onde se efectúan as tarefas de catalogación e préstamo por parte do equipo da BE e dos 

axudantes de biblioteca; e dun estudio de Radio Escolar co equipo preparado para que o alumnado acceda 

nos recreos para gravar os seus podcasts radiofónicos. Emitimos o primeiro programa de radio o 13 de 

febreiro de 2019, Día Mundial da Radio, cun programa especial sobre a Paz elaborado íntegramente polo 

alumnado. Ademais, hai un canón proxector con pantalla.  

 Ubicamos na entrada do instituto dúas vitrinas de cristal para a exposición das novidades e traballos da 

BE e do Club de Lectura A Illa dos Libros. Na última avaliación do curso 2018-2019, Resoan as voces da 

marisma xa empezara a súa singradura, coa elaboración dun mural grafitado na BE. Nel aparecen 

personaxes literarios universais paseándose na contorna da marisma e da Illa de San Simón (Alicia, 

Frankenstein, Mafalda, o Principiño ou o propio Don Quijote viñeron de visita para escoitar, ver e quedar) 

Funcionamento e horario actual 

 A BE está aberta durante o recreo (11:30 h- 12:00 h), vixiada polo profesorado do equipo de biblioteca e 

polo grupo de alumnado axudante de biblioteca (fareir@s). É nese período cando se realiza a maior parte 

dos préstamos de libros. A biblioteca permanece aberta tamén nas horas que a coordinadora de biblioteca 

e o equipo dispoñen de horario para realizar as tarefas de xestión, catalogación, preparación de exposicións, 

expurgo. No presente curso alcanzamos un total de 23 horas semanais adicadas ao desenvolvemento do 

proxecto de BE. No resto das horas lectivas a Biblioteca pode ser utilizada por todo o alumnado do centro, 

sempre que o profesor que lles dea clase o considere necesario e se anote no horario disposto para tal fin 

na sala de profesores.  

 Para o curso 2019-2020, o proxecto que presentamos, Resoan as voces da marisma, propón a apertura da 

biblioteca en horario extraescolar, de xeito que se converta nun punto de encontro da comunidade. Xa 

iniciamos contactos coa ANPA e cos Centros de Día da zona (Centro de Día de Cesantes e Centro de Día 

os Cortizos) - cos que desenvolvemos colaboracións puntuais en Arte-Lixo durante o curso 2018-2019- 

para o deseño de actividades neste espazo e a consecución dun tempo de lecer produtivo e 

interxeneracional. Unha BE aberta á comunidade, que se reúne para falar da comunidade. Aproveitaremos 

este espazo de tempo, os luns pola tarde, de 18:00 a 20:00 h. para levar a cabo este ambicioso e ilusionante 

proxecto. 



Recursos e equipamento 

- Número de volumes: 12.537 

- Ordenadores: 8 de consulta + 1(para docente e axudantes de biblioteca co Programa Meiga) 

- Canón: 1 

- Pantalla: 1 

- Amplificador de son: 1 

- Caixa forte: 1 

- Estudo de Radio: 1 (cun posto informático propio co Programa Audacity, mesa de mezclas e 4 equipos 

de micrófonos) 

 O programa de catalogación utilizado é o Programa Meiga. Durante os cursos 2015 a 2018 procedeuse a 

catalogación en Meiga de todo o fondo bibliotecario e realizouse un expurgo de exemplares. No presente 

curso, grazas a boa labor realizada, elaboráronse os carnés de Meiga de toda a comunidade educativa e os 

préstamos realízanse con este programa desde inicio de curso.  

Persoal e recursos humanos 

- Hai unha profesora encargada da BE: Ana Cabanelas Pousa (Lingua Castelá) 

- Existe un equipo de biblioteca. Durante o curso 2014/2015, un grupo de profesorado con destino 

definitivo do centro acudiu a cursos de formación en Bibliotecas Escolares para configurar a BE O mar 

das Palabras.  

- Existe un grupo de axudantes de biblioteca entre o alumnado do centro. Recibiron este curso 2018-2019 

unha formación de usuarios específica por parte da coordinadora da biblioteca e colaboran nos recreos 

asesorando nas lecturas e realizando os préstamos en Meiga. Chamámoslles fareir@s porque levan luz 

desde a biblioteca ata as súas aulas, serven de guía para o resto do alumnado e protexen e coidan o bo 

funcionamento da nosa biblioteca. 

3. DESCRICIÓN DAS NECESIDADES MÁIS URXENTES EN MATERIA DE 

EQUIPAMENTO E COLECCIÓN 

LOCAL, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO 

 A ubicación da bibilioteca, nun edificio diferente ao do centro fai necesaria a renovación do 

corredor que conecta o centro coa mesma. Asimesmo, dado que as épocas de chuvia son abundantes e a 

distancia a biblioteca é considerable, inventamos co alumnado dúas estacións móbiles de paraugas que 

ubicaremos nas entradas de instituto e biblioteca para que a comunidade se sirva deles nos  desprazamentos. 

O vindeiro curso convocaremos un Concurso para deseñar a serigrafía que levarán estampada os paraugas 

como selo distintivo da nosa biblioteca: “O mar das palabras” (“Nunca choveu que non escampase”) 

 A sinalización de acceso á biblioteca faise moi necesaria, sobre todo para o novo alumnado. Como 

centro participante en Arte-Lixo, feira artística e de reciclaxe que se celebra en Redondela, queremos 
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facernos coas ferramentas necesarias para deseñar e elaborar no vindeiro curso esta sinalización co 

alumnado e a colaboración do Departamento de Tecnoloxía (traballo con palets, con plásticos e redes...etc) 

No curso 2018-2019, o alumnado xunto cos profesores deste Departamento elaboraron parte do mobiliario 

para a nosa Hort-Illa Escolar (unha sementeira con táboas de madeira, un palet para as plantas aromáticas 

e os carteis das prantas). Acordouse que en Resoan as voces da marisma abordarían a construción de 

estanterías con palets para a BE. Dentro do Proxecto Medioambiental de centro desenvolto no curso 2018-

2019, acordouse con Orientación integrar en Resoan as voces na marisma a saída co alumnado para 

recoller lixo da marisma e reciclar os materias atopados, fomentando a educación en valores e unha 

ecoloxía participativa e activa, ancorada no local e no concreto e na práctica diaria. Na construción dunha 

Biblioteca Inclusiva, tamén incluiremos nesta sinalización da BE a distancia aos lugares de orixe das 

familias da nosa comunidade. Iniciouse xa no presente curso 2018-2019 a recollida de datos coas 

coordenadas das cidades e pobos de orixe do noso alumnado. Dentro do presente proxecto, desde o 

Departamento de Sociais, desenvolverán estas coordenadas nas aulas e estudarán as climatoloxías, 

paisaxes e culturas de procedencia (“Ti dis: Redondela é pequena. Eu dígoche: Redondela é un mundo!”) 

 Estamos en proceso de crear recunchos con cadeiras e mesas máis informais para unha lectura máis 

relaxada dentro da biblioteca. Atendendo ás peticións e ideas do alumnado estamos a deseñar distintos 

espazos coa incorporación dalgún puf ou pequenos sofás. Tentaremos facelo a partir de materiais 

reciclados coa colaboración da ANPA e do Departamento de Tecnoloxía. 

 Incorporamos dúas vitrinas de cristal na entrada do centro co obxecto de integrar así a biblioteca no espazo 

central do instituto . Unha destinámola a exposición das novidades da biblioteca ou exposicións temáticas 

(Día do Libro, 25 de Novembro, Día do Principiño...) e a outra forma parte do Club de Lectura, expoñendo 

alí os exemplares de lectura e traballos do grupo dos participantes. Aínda así, precisamos mobles axeitados 

no interior da biblioteca para a exposición de cómics, revistas e prensa. E faise urxente a adquisición de 

mobles específicos para a colocación dos fondos de  música e cine, que actualmente non contan cun 

espacio visible e práctico para a súa consulta. Iniciamos xa unha sección de Audiovisuais na BE. 

 Non dispoñemos de material gráfico informativo para promocionar a biblioteca escolar entre a 

comunidade educativa. Nin para indicar dentro da biblioteca a distribución e ubicación dos fondos. 

Imprimimos en cartón pluma o cartel de Bibliotecas Escolares da CDU e resultou de gran interese e moi 

efectivo nos cursos de formación de usuarios. Continuaremos por esta liña. 

FONDOS DOCUMENTAIS 

 Durante os últimos cursos procedeuse a unha laboriosa catalogación dos fondos integrais da biblioteca no 

Plan Meiga. Asimesmo, realizouse un expurgo moi axeitado dos fondos literarios do noso catálogo. Temos 

unha colección bastante actualizada de clásicos e novidades literarias axeitadas para o noso alumnado da 

ESO. Este curso comezamos a acometer a tarefa de expurgar os fondos informativos e centralizar os 

fondos dos Departamentos na BE. Precisamos títulos máis actualizados e que se poñan ao servizo dos 



distintos proxectos científicos e académicos que se acometen no centro. Temos un Grupo de Astronomía 

entre o alumnado que xa se serviu das adquisicións novas para preparar os seus visionados de estrelas 

nocturnos, empregando a BE como centro de recursos e información (proxecto de multialfabetismo). Hai 

que continuar por esta liña, implicando a todo o profesorado, para actualizar o noso fondo informativo. O 

grupo Astronom-Illa, dentro do presente programa, iniciará a elaboración do mapa de estrelas e corpos 

celestes visibles desde a marisma (“E tiritan, azuis, os astros, na marisma”) 

o Ampliación e diversificación de DVDs, CDs, banda deseñada e xogos didácticos. A nosa colección 

de cine e música aínda é pequena, a de música case inexistente, e o alumnado demanda este tipo de fondos 

para a súa incorporación na BE. Debemos completar unha Sección de Audiovisuais. Na colección de banda 

deseñada compre incorporar manga e outras opcións actuais que son de interese do noso alumnado. 

Asimesmo, iniciamos un proxecto piloto de ludoteca co grupo de Ciencias, sección Matemat-Illa, no curso 

2018-2019. Con moito éxito. Queremos darlle continuidade ampliando o catálogo de xogos didácticos, de 

rol, de taboleiro... 

o Escaseza de recursos para alumnos con necesidades educativas especiais. Xunto co Departamento 

de Orientación e profesorado de diversas áreas estamos a repensar a nosa colección de fondos de lecturas 

accesibles e adaptadas para o noso alumnado con necesidades educativas especiais. Asimesmo, dentro do 

Plan de Biblioteca Inclusiva, queremos engadir nos nosos fondos obras literarias, contos ilustrados, nas 

diversas linguas do noso alumnado. Este curso, por poñer un exemplo, en 1º da Eso temos a un rapaz 

senegalés que podería ler contos en wolof, un rapaz paquistaní que podería ler contos en urdu, rapazas 

marroquís que poderían acceder a lecturas en árabe ou en dariya. A nosa biblioteca debe dar cabida a estas 

linguas e a estas necesidades. Somos unha comunidade aberta e heteroxénea e así debe ser o noso catálogo. 

Dentro do presente proxecto, Resoan as voces na marisma, queremos engadir as linguas da nosa 

comunidade, que resoan en polifonía co galego-portugués das cantigas medievais e coas linguas do noso 

programa educativo.  

o Necesidade de subscrición a publicacións periódicas sobre as diferentes áreas de coñecemento. A 

nosa hemeroteca está en proceso de definición. Temos diferentes revistas, pero compre decidir cales 

interesan ao noso alumnado e ampliar a diversidade temática. Iniciamos no presente curso 2018-2019 unha 

sección na BE de Hemeroteca dialogada, na que se expoñen revistas acompañadas de libros ou exemplares 

de banda deseñada relacionados. Así poden ler un artigo sobre unha novela concreta ou unha autora e 

despois ler a novela en cuestión. Provoca a curiosidade do alumnado e axúdaos a desenvolver un espírito 

crítico e a coñecer as distintas fontes documentais da BE. Continuaremos por esta liña. 

 SERVIZOS 

- Fixaremos o horario da biblioteca aproveitando as horas de garda do equipo de biblioteca, para mantela 

aberta en horario lectivo e a disposición do alumnado a maior parte das horas posibles. Sempre que as 

necesidades do centro o permitan.  



- Para o curso 2019-2020, o proxecto que presentamos, Resoan as voces da marisma, propón como xa 

dixemos a apertura da biblioteca en horario extraescolar, de xeito que se converta nun punto de encontro 

da comunidade. Aproveitaremos este espazo de tempo, os luns pola tarde, de 18:00 a 20:00 h. para levar 

a cabo este ambicioso e ilusionante proxecto. Dentro do programa Resoan as voces da marisma, as nosas 

maiores ofrecéronse a falar cos rapaces dunha marisma e dunha Redondela que eles non coñeceron, pero 

que viaxa soterrada en canles de auga. E o alumnado ofréceuse a preparar entrevistas para Radind-Illa. 

Prestarase especial atención a situación e as tarefas e oficios que as mulleres da vila tiñan no pasado 

(Morganas nacidas no mar das Illas) 

4. OBXECTIVOS 

4.1. Xerais 

 Continuar coa  organización, actualización e dinamización da BE, entendida como centro creativo 

de aprendizaxes. 

 Integrar a cultura impresa e a cultura dixital a través da incorporación da Sección de Audiovisuais 

e da creación dun fondo documental dixital para a Hora de Ler, proposto xa en Claustro e Consello 

Escolar durante o curso 2018-2019. 

 Continuar coa xa reiniciada reelaboración colectiva do Proxecto Lector de Centro e procurar a 

coordinación e integración do Proxecto PLAMBE co PAT, PXA, PEC E OUTROS Proxectos de 

Centro. 

 Fomentar a lectura e o interese pola cultura local e internacional e pola diversidade lingüística. 

 Contribuír á compensación das desigualdades sociais e á calidade do ensino a través dunha 

Biblioteca Inclusiva. 

 Implicar a biblioteca en actividades de extensión cultural destinadas a toda a comunidade escolar 

e elaboradas coa comunidade escolar. Resoan as voces da marisma, desde a súa concepción 

colectiva,  pretende ser o inicio dun futuro en común. 

E os que xa se recollen no actual Plan Lector: 

- Mellorar as competencias de usuarias e usuarios potenciando o hábito lector e o uso crítico da 

información. 

- Potenciar o uso da BE como un centro creativo de aprendizaxes, manexando as distintas fontes 

documentais e creando paso a paso algo novo e colectivo coa información obtida. 

- Implicar as familias no desenvolvemento do hábito lector no fogar. 

4.2. Específicos 

 Garantir a dispoñibilidade dos documentos. 

 Elaborar un calendario e horario de biblioteca, e un calendario de quendas de axudantes da BE. 

 Continuar coa centralización na BE dos fondos dispoñibles nos Departamentos. 



 Introducir sinais de situación da biblioteca do centro e habilitar as estacións móbiles de 

paraugas serigrafiados para os desprazamentos. 

 Mellorar a ambientación da sala e actualizar os sinais dos andeis. 

 Incentivar o préstamo de fondos no ámbito familiar. 

 Equilibrar o fondo. 

 Equilibrar o orzamento anual para adquisición de fondos e repartilo de xeito racional, segundo 

as premisas contidas na Orde do 2 de abril de 2019 pola que se convoca o Plan de Mellora de 

Bibliotecas Escolares en centros públicos e que este proxecto subscribe. 

 Continuar coa creación da Sección Audiovisual, con novos fondos audiovisuais, banda 

deseñada, revistas e xornais. E libros informativos actualizados e atractivos. 

 Elaborar unha ficha de suxestións de fondos para cada Departamento. 

 Implicar os departamentos na expurga de fondos informativos obsoletos. 

 Difusión de fondos. 

 Elaborar a través de asambleas co alumnado un folleto coas normas básicas de uso e 

convivencia da BE, escoitando as súas propostas e facéndoos partícipes das posibilidades de 

uso dese espazo común desde o respeto e a convivencia. Dado que realizamos gravacións no 

estudo de Radiond-Illa durante os recreos, será primordial que o alumnado asuma de xeito 

persoal e interiorice a necesidade de silencio durante as sesións radiofónicas. 

 Elaboración dun calendario trimestral coas actividades da biblioteca. 

 Dar a coñecer as novidades da biblioteca. 

 Dar a coñecer a biblioteca a través da páxina web do centro e compartir na rede os documentos 

e boletíns que se producen anualmente (recomendacións literarias, antoloxías de textos 

temáticas...) 

 Realizar estatísticas de préstamo, número de lectores e preferencias lectoras. Concretar a posta 

en marcha do Lector/a do Trimestre como xeito de fomentar a lectura e premiar aqueles lectores 

fieis e constantes. 

 Ampliar as posibilidades de uso pedagóxico. 

 Coordinar e servir de fonte de recursos e motor de ideas para os distintos proxectos que 

acometemos como centro educativo (Grupo de Astronom-Illa, Grupo de Hort-Illa, Arte-Lixo, 

Club de Lectura...) 

 Establecer un horario específico para a coordinadora e os membros do equipo de biblioteca, 

distribuindo as funcións e coordinando os traballos. Intentarase que no horario do equipo de 

biblioteca sexa posible coincidir nalgunha hora semanal para a posta en marcha das iniciativas 

e a avaliación e seguimento dos obxectivos do presente proxecto. 



 Implicar, informar e colaborar co Consello Escolar nos proxectos de biblioteca e no fomento 

de lectura entre o alumnado. A coordinadora da Biblioteca Escolar forma parte da CCP e do 

Consello Escolar. Intentarase habilitar unha Comisión da Biblioteca neste organismo. 

Continuar e fortalecer a relación coa ANPA, os Centros de Maiores da contorna, Aldeas 

Infantiles, a Biblioteca Municipal e a Radio Locais, o Concello e os centros educativos da 

contorna. 

 Compartir as actividades do Club de Lectura e da BE, e dar conta dos avances no presente 

proxecto Resoan as voces da marisma coa comunidade educativa, co propio centro e difundilas 

nas redes sociais, da mesma maneira que se leva facendo nos anteriores cursos (vitrinas, 

taboleiros das aulas, páxina web do instituto, Facebook e Instagram) 

 Redactar de xeito colaborativo e difundir o Proxecto Lector do centro e, especialmente, a nova 

Hora de Ler, cunha base de datos de fontes documentais dixitais instalada nos ordenadores de 

aula e de fácil acceso. Creación de “Redes lectoras” nas aulas de 1º ciclo da Eso. Nestas redes 

incluiranse títulos atractivos para o alumnado destas idades e depositaranse nas aulas como 

recurso para o seu uso ao longo das Horas de Ler. Cambiaranse os títulos en cada avaliación. 

As bolsas cos exemplares estarán elaboradas con redes de pesca, ao xeito das da empresa de 

artesanía galega Cholita Corme (https://cholitacorme.com/) Iniciáronse contactos na ANPA e 

nos Centros de Día para ver se é posible unha elaboración propia por parte dalgún membro da 

comunidade. 

 Continuar coa comunicación e colaboración coa Radio de Redondela. Iniciamos singradura no 

curso 2018-2019, participando na lectura radiofónica de 20000 leguas de viaxe submarino e 

visitando as súas instalacións para lanzar o noso proxecto de Radiond-Illa. Introducir a Radio 

Escolar nas prácticas docentes das distintas materias e que sexa un eco que traslada as voces 

do IES. 

5. TIPO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMIENTO 

Como xa comentamos, a biblioteca do noso centro atópase nun edificio anexo (antiga casa do conserxe, 

rehabilitada no verán de 2013). 

 Funcións da persoa responsable da BE:  

- Elaborar a programación anual da biblioteca escolar e unha memoria final. 

- Servir de enlace entre os distintos axentes e organismos da comunidade educativa para a posta 

en práctica dun novo proxecto lector de centro colaborativo. 

- Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e catalogar). 

- Informar ao claustro, na CCP e no Consello Escolar das actividades da biblioteca e da 

consecución dos obxectivos deste proxecto e integrar as súas suxestións. 

https://cholitacorme.com/


- Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a comunidade 

escolar. 

- Definir os criterios para o préstamo e atender ao servizo conxunto co equipo de apoio e o 

equipo de voluntarios da BE. 

- Repartir o orzamento de xeito racional e seguindo as pautas do PLAMBE. 

- Elaboración dun sistema de avaliación de logros alcanzados e de propostas de mellora. 

 Funcións do equipo de BE: 

- Apoiar ao responsable da biblioteca na organización e dinamización desta. 

- Recompilar informacións, materiais e recursos necesarios para o bo funcionamento do servizo, 

co fin de facilitárllelos aos distintos tipos de usuarios da biblioteca escolar. 

- Cooperar no deseño, organización e posta en marcha das actividades programadas na BE e no 

presente proxecto. 

- Establecer criterios para a adquisición e actualización dos fondos da biblioteca. 

- Recoller propostas e suxestións do profesorado e o alumnado co fin de mellorar as 

intervencións e colaborar no desenvolvemento da competencia lectora, o hábito lector e as 

habilidades de traballo intelectual. 

 Animámonos a presentar este proxecto debido á boa acollida por parte da comunidade escolar das 

iniciativas lanzadas desde a BE nos últimos cursos e aos ofrecementos de colaboración recibidos por parte 

do Consello Escolar e da ANPA. O Club de Lectura, A Illa dos Libros, xa leva tempo funcionando moi 

positivamente e demandando máis actividades e máis lecturas. A súa encargada, a profesora Paula 

Espinosa, coñece ao alumnado e incentiva neles un gusto pola lectura e pola elaboración de delicados 

traballos manuais desde hai anos. Unha labor moi valorada pola comunidade escolar. 

 Co fin de canalizar as ilusións de toda a comunidade escolar na necesidade de impulsar o servizo da BE, 

intentarase crear unha Comisión de biblioteca no consello escolar, segundo consta na convocatoria do 

Plan de mellora de bibliotecas escolares  

6. ACTUACIÓN POR TRIMESTRES 

6.1 Actividades previstas para a xestión técnica e organización: 

ACTIVIDADES 

PRIMEIRO 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCEIRO 

TRIMESTRE 

Horario da BE e de fareir@s. X   

Catalogación co programa Meiga. X X X 

Inventario dos fondos de Departamentos. X X  



Visitas á BE e formación de usuarios coa CDU e 

co OPAC. Elaboración dos carnés MEIGA de 

membros novos da comunidade. 

X   

Elaboaración e colocación de sinais de situación 

da BE. 
X X  

Decoración da sala e rotulación dos andeis. X X X 

Incentivar préstamo de fondos no ámbito familiar. X X X 

Orzamento anual para adquisición de fondos. X   

Adquisicións: audiovisuais, banda deseñada, 

revistas e xornais. 
X X X 

Elaborar un ficha de suxestión de fondos por 

Departamentos. 
X X  

Expurga de fondos informativos e renovación.  X X 

Elaborar co alumnado un folleto coas normas 

básicas de uso da BE e cos normas de convivencia 

da BE. 

X   

Posta en marcha de Radion-Illa e programación X X X 

Calendario trimestral coas actividades detalladas 

da BE e do Proxecto Resoan as voces da 

marisma... 

X X X 

Publicitar as novidades da biblioteca. X X X 

Procura dun espacio definitivo para a ludoteca  X  

Publicitar a BE na páxina web do centro e nas 

redes sociais. 
X X X 

Reelaborar o Proxecto Lector do Centro e a Hora 

de Ler, incluindo a cultura dixital 
X X X 

Realizar estatísticas de préstamo, número de 

lectores e preferencias lectoras. Premio ao 

Lector/a por avaliación. 

X X X 



Intentar a creación da Comisión de Biblioteca no 

Consello Escolar. 
X   

Presentar as actividades do Club de Lectura. X X  

Establecer unha canle de colaboración cos 

organismos da comunidade: Radio de Redondela, 

ANPA, centros educativos e Centros de Maiores. 

X X X 

6.2 Dinamización e educación documental baseada no multialfabetismo que acompañará as 

actuacións anteriores e as xa mencionadas nos apartados anteriores e terán a BE como eixo 

vertebrador. 

 Edición de materiais impresos: guías da biblioteca, guías de lectura, incluíndo fontes dixitais… (todo o 

curso) 

 Programación das actividades do Club de lectura e encontro con escritores, tendo en conta as 

particularidades e a atención á diversidade (todo o curso) 

 Concurso de mascota para a BE, tendo en conta o aprendido no proxecto Resoan as voces da marisma 

pedirase ao alumnado que busquen un deseño relacionado. O deseño gañador, segundo pautamos co 

Departamento de Tecnoloxía, será reelaborado e programado nas aulas para a súa impresión en 3D (3ª 

Av.) 

 Concurso de “Foto-Poemas de amor na marisma”, organizado a través dunha colaboración de 

Normalización Lingüística e a BE (2ª Aval.) 

 Incentivar a presenza das familias na BE a través dunha exposición colectiva de fotografías antigas 

aportadas pola familia nas que apreciar o aspecto da vila e das súas xentes anos atrás: Redondela xa non 

é o que era (2ª, 3ª Aval.) 

 Celebración de conmemoracións e participación nos festexos de Redondela: Día do libro, Samaín, Nadal, 

Entroido, Día dos namorados, Día das letras galegas, Día da muller, Día da paz, Día das árbores, Día das 

ciencias, Arte-Lixo, os Maios (todo o curso) 

 Elaboración de proxectos documentais nas diversas materias empregando as fontes de información da BE 

e relacionandoas cos contidos deste proxecto Resoan as voces da marisma. Moitas iniciativas xa foron 

mencionadas. Engadimos aquí un achegamento á banda deseñada desde a materia de Latín, coa que se 

acordou propor a lectura de Astérix e a análise das expresións latinas e mitolóxicas presentes nos cómics. 

Despois elaborarán unha páxina de banda deseñada empregándoas e trasladando aos personaxes pola 

contorna da marisma: Por Tutatis! Están tolos estes redondeláns! (3ª Aval.) 



7. HORARIO PREVISTO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA (RESPONSABLES E INTEGRANTES 

DO EQUIPO DE APOIO A BE)     

 O horario de atención ao alumnado por parte da biblioteca será o máis amplo posible. A posibilidade 

da súa apertura no horario extraescolar (dúas horas despois do remate das clases dos luns) poderá realizarse 

de contar co horario da responsable da biblioteca. 

A responsable da biblioteca escolar o vindeiro curso será Ana Belén Cabanelas Pousa. Contamos cun 

equipo formado e interdisciplinar: Rosa Mª (Inglés), Toñi (Francés), Paula Espinosa (Lingua Castelá, 

dirixe o Club de Lectura A Illa dos Libros), Elvira (Lingua Galega), Xose Luís (Lingua Galega e 

Normalización Lingüistica), Fernando (Física), Ramiro (Matemáticas, director do centro), Noemí 

(Orientación), Miguel (Inglés/Latín), Sonia (Inglés, Secretaria do centro) 

8. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 Trimestralmente e co fin de analizar a evolución do proxecto e introducir as modificacións que 

resulten oportunas realizaremos un seguimento no que tomaremos como principais criterios de avaliación 

os seguintes: 

1.- Nivel de cumprimento dos obxectivos propostos na BE e no proxecto Resoan as voces da 

marisma. 

2.-  Forma de establecer as prioridades adecuadas e a súa temporalización. 

3.- Grao de aproveitamento de todos os recursos humanos e materiais do centro. 

4.-  Cantidade de profesores implicados no proxecto e responsabilidades. 

5.- Grao de interese e  participación do alumnado. 

6.- Maneiras de continuidade do proxecto e a súa ampliación. 

7.- Informe das novas necesidades da biblioteca nas diferentes materias. 

8.- Realización de compras necesarias para a actualización de fondos documentais. 

9.- Comprobación e informes do uso da biblioteca como ámbito de lectura e de lecer. 

10.- Obtención de métodos para a adquisición de novos fondos por parte dos usuarios da biblioteca. 

11.- Grao de aproveitamento das novas tecnoloxías por parte do alumnado. 

12.- Dificultades atopadas e propostas de mellora. 

 Para realizar esta avaliación utilizaremos como ferramenta fundamental un cuestionario elaborado pola 

coordinadora e polo equipo de biblioteca no que se recollerán os aspectos básicos do proxecto, a súa 

consecución e as dificultades atopadas, de ser o caso. Realizarase unha memoria final na que se fagan 

constar todos os resultados da avaliación antes referida. 

Nós tamén navegar.  

Asinado: Ana Belén Cabanelas Pousa, coordinadora da biblioteca. Redondela, 16 de maio do 2019 


