
 

 
   

Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. PLAMBE 2. IES Xulián Magariños. NEGREIRA. Curso 2014-15  



 

Posto que aspiramos a ser “Unha biblioteca que aprende”, o proxecto para o vindeiro curso               
debe asumir os incumprimentos a respecto dos ambiciosos obxectivos que nos propuxemos            
no curso anterior, sobre todo habida conta da imprevista precariedade nas condicións de             
traballo do equipo de biblioteca, tanto no tempo dispoñible asignado canto en número de              
persoas comprometidas. De aí que pareza oportuno retomar, na medida das nosas            
posibilidades, os obxectivos malogrados, por unha banda, e por outra dar continuidade aos             
acadados. Fixemos, vista a experiencia dos anos anteriores, un esforzo por conciliar            
adecuadamente as nosas aspiracións e a realidade que se nos impón. Este sería o contexto               
para o proxecto:  
 

✓ O plan de Biblioteca mantén a coordinación co Departamento Orientación e de            
Normalización Lingüística e integra tamén o Plan de Mellora da Lectura e o Cálculo              
que se desenvolverá no curso 2014-15 por terceiro ano.  

✓ O Comenius da Sección bilingüe do noso centro con Bulgaria inspirounos na temática             
do Biblioteca para o curso que vén: a viaxe. Posto que recibiremos no 2015 o               
alumnado de Sofía e que o instituto ten de sempre un espírito viaxeiro (viaxes a Italia                
e Grecia, a Londres, a Cantabria…), pareceunos que serviría para implicar o            
alumnado e o profesorado na preparación das mesmas. 

✓ A mellora das estratexias lecto-escritoras do alumnado e o desenvolvemento de           
competencias básicas a partir da Biblioteca artéllase arredor dun proxecto          
documental interdisciplinar, que se desenvolverá ao longo do ano académico. O           
proxecto para o vindeiro curso parte de dúas ideas ben sinxelas: 1) a lectura é unha                
ferramenta indispensable para a aprendizaxe de calquera materia; 2) a mellora da            
lectura e da escritura pasa por darlle un sentido, un obxectivo claro dentro das              
actividades que se realizan nas aulas. Por outra banda, este proxecto quere integrar             
tanto as diferentes formas de lectura (silenciosa, en voz alta, selectiva...) como os             
diversos tipos de textos (literarios, técnicos, científicos...) na diversidade de soportes           
nos que estes aparecen.  

 

➔ En relación coa organización e xestión 

Este apartado atinxe ao mantemento e organización dos fondos, tarefas fundamentais para            
o axeitado funcionamento da biblioteca. A racionalización dos fondos pasa por analizar unha             
sección de tres mil volumes co denominador común de estar en lingua galega, pero que               
neste momento xa non é operativa porque nela mestúranse xéneros literarios diversos e             
tipoloxías textuais moi heteroxéneas. Unha tarefa de menor envergadura, relacionada tamén           
cos fondos documentais, é a expurgación das enciclopedias, a súa recolocación e refichado.             
Tendo en conta o proxecto do curso, revisaranse e completaranse os fondos documentais             
relacionados co tema. Unha relación dos materiais dispoñibles proporcionarase aos          
diferentes Seminarios a fin de acadar a colaboración do claustro . 

➔ En relación coa formación de usuarios e á educación para o acceso á             
información (educación documental) 

A formación de usuarios é un cometido fundamental das Bibliotecas escolares entendendo            
por tal o coñecemento da organización e a utilización dos seus recursos. Máis que a mera                
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busca mecánica, importa a localización, avaliación e elaboración da información: o alumnado            
ten dificultade para discriminar a fiabilidade das fontes e tende a aceptar a primeira              
referencia que atopa, mesmo que sexa incomprensible.  

Unha serie de actividades, levadas a cabo nas horas de Titoría, introducen ao alumnado nas               
seccións da biblioteca, o emprego do catálogo, o sistema de catalogación... Pero tamén á              
especificidade de cada documento, as partes do libro e a función de cada unha delas, os                
diferentes tipos de textos… Especialmente interesantes son os titoriais confeccionados por           
algúns centros para a procura segura de información en Internet, por iso incorporaremos o              
seu uso no curso 2014-15.  

Na primeira avaliación pretendemos que, en relación co tema das viaxes, emprendan            
investigacións, adaptadas ás materias e aos niveis educativos, nas que teñan que empregar             
os recursos da Biblioteca Escolar co obxecto de realizar dunha presentación, a confección             
dun póster ou unha exposición oral... Como motivación, é importante obter un resultado que              
se expoña ou dea a coñecer dalgún xeito.  

Os textos expositivos e argumentativos, vinculando lectura e escritura, recibirán unha           
atención especial porque constitúen unha tipoloxía textual habitual nas aulas. Mentres que o             
proceso ensino-aprendizaxe está baseado fundamentalmente neste tipo de textos, o certo é            
que existe unha eiva no seu tratamento didáctico. As actividades posibles dependen do texto              
e dos obxectivos aos que responda cada un deles: aclarar o vocabulario, analizar a estrutura               
externa e interna, atopar incoherencias, elaborar a comprensión do texto (ideas principais e             
secundarias, tema e resumo, mapas conceptuais...) 

Tratándose dun tema tan xeral, os achegamentos poden ser moi variados. Polos contactos             
que mantivemos cos diferentes seminarios, parece factible que esta proposta sexa tratada            
en cada nivel dende dúas ou tres materias distintas. Quizais queda por resolver como se               
artellaría a coordinación dos distintos proxectos.  
 

➔ En relación co fomento da lectura e ao desenvolvemento do Proxecto           
lector 

No segunda parte do proxecto dáse continuidade a unha idea de cursos anteriores, moi              
atraente para artellar as actividades de Biblioteca. Centraremos as lecturas de todos os             
niveis nun xénero: a literatura de viaxes. Entendémola dun xeito amplo para abranguer             
dende A Odisea ata as viaxes espaciais. A escolla deste xénero pareceunos moi oportuna              
pola diversidade de lecturas e polo entusiasmo que pode despertar nos adolescentes. Conta             
tamén cun abundante tratamento cinematográfico, préstase para a comparación entre o           
cine e a literatura e tamén está presente na banda deseñada. Os obxectivos para este               
proxecto verbo da literatura de viaxes refírense a: 
 

● Potenciar o hábito lector, sobre todo a lectura para o tempo de ocio. 
● Afianzar as habilidades lectoras (comprensión, reflexión, produción de textos). 

 
Solicitaremos aos Departamentos que marcan lecturas obrigatorias e voluntarias suxestións          
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para os diferentes niveis. Partindo da lectura dunha obra, desenvolverase unha metodoloxía            
que incida nos tres aspectos fundamentais da competencia lectora: comprender          
globalmente os textos, determinando as ideas xerais; reflexionar sobre o contido e elaborar             
unha interpretación persoal; finalmente, reflexionar sobre os trazos característicos dun          
xénero, neste caso, a literatura de viaxes.  
 
Este xénero servirá igualmente como punto de partida para o Proxecto de Mellora da              
Lectura que se desenvolverá en 1º de ESO co establecemento de diferentes niveis de              
competencia de xeito que lectores máis autónomos fagan uso da biblioteca, mentres que             
grupos de alumnado con dificultades reciba na aula unha atención individualizada.  
 
Xa para rematar con este apartado, queremos referirnos á revisión do Plan Lector que              
deberá levarse a cabo no vindeiro curso. Resultará interesante avaliar o grao de consecución              
dos obxectivos propostos e a coherencia entre estes, as actividades e a metodoloxía             
desenvolvidas nestes últimos anos. As conclusións desta avaliación, así como as propostas de             
mellora serán incluídas tanto no novo Plan como no seguinte proxecto.  
 
➔ En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a           

súa integración no tratamento do currículo e a súa contribución ao           
desenvolvemento das competencias básicas do alumnado 

Enténdese que ao desenvolver a competencia do alumnado nas tipoloxías explicativa e            
argumentativa, ao potenciar os hábitos de lectura a través da literatura de viaxes, acadamos              
o obxectivo fundamental de integrar os recursos da Biblioteca no currículo. Ese é, por outra               
parte, o sentido fundamental da Biblioteca. Non debe ser unha “fábrica” de actividades             
autónomas, máis ou menos xeitosas: ten que integrarse naturalmente no proceso de            
ensino-aprendizaxe, pondo ao dispor de alumnado e profesorado o seu asesoramento e            
colaboración.  

➔ Outras actuacións 

Mantemos ao longo destes anos unhas actuacións que se describirían como de carácter             
xeral. 

● Catalogación de novos fondos. 
● Mantemento dos andeis de frecuentes coas lecturas obrigatorias para cada materia e            

avaliación. 
● Ampliación e mantemento da hemeroteca, videoteca, cinemateca e a discoteca. 
● Organización de exposicións para dar a coñecer autores, obras, xéneros… 
● Celebracións de efemérides, con concursos, lecturas públicas, exposicións,etc. 
● Fomentar a presenza da Biblioteca no centro (taboleiros e facebook) e nos seus             

órganos de decisión. 
● Atender as suxestións recibidas no buzón a tal efecto. 
● Continuar publicando na Aula virtual do centro documentos destinados ao          

profesorado: decálogo de boas prácticas en relación coa lectura, técnicas de resumo            
e de comentario de texto, orientacións para a realización de mapas conceptuais… 
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● Contribución á compensación das desigualdades: colaboración na atención aos         
alumnos con dificultades lingüísticas e co departamento de orientación no apoio aos            
que presentan problemas de adaptación ou situacións socio-económicas        
complicadas. 

● Fomentar o uso do préstamo de libros electrónicos doutras bibliotecas como a            
Biblioteca Cervantes.  

● Incluír nos ordenadores da Biblioteca diferentes buscadores, así como as referencias           
básicas para cada nivel ou materia, segundo as suxestións do profesorado.  

➔ Criterios e procedementos de avaliación. 

Criterios de avaliación 
 
◎ Horario de apertura e profesorado integrado no equipo de biblioteca.  
◎ Incremento do préstamo. 
◎ Incremento das solicitudes de adquisición de fondos. 
◎ Participación do alumnado e do profesorado nas actividades propostas. 
◎ Valoración do alumnado e profesorado que participa nas actividades.  
◎ Utilización dos recursos da Biblioteca para a realización de traballos, exposicións,           

debates... 
◎ Análise dos resultados das probas de diagnóstico nos últimos anos. 

Procedementos de avaliación 
 

◎ Presentación da memoria do curso 2013-14. 
◎ Reunión de autoavaliación do equipo de Biblioteca. 
◎ Resultado das enquisas realizadas entre o profesorado e o alumnado con destino á             

actualización do Plan Lector. Tanto o nivel como as preferencias lectoras ofrecen            
datos de moito interese para a planificación das actividades da Biblioteca.  

◎ Elaboración dunhas fichas de avaliación referidas a actividades concretas para          
coñecer en que medida se acadan os obxectivos proxectados e se incrementan as             
capacidades e competencias leito-escritoras do alumnado. 

◎ Establecemento da estatística para o presente curso dos datos de total de préstamos             
e usuarios, adquisición de fondos e recursos definitivos. 

◎ Facer unha comparativa dos resultados das Probas de Diagnóstico, nas que podemos            
atopar una obxectivación da incidencia da biblioteca na aprendizaxe do alumnado. 

 

➔ Persoas designadas como responsables/dinamizadoras da biblioteca      
escolar: Margarita Gil Murio, Mª Jesús Madera Seoane, Ricardo Rodríguez de Rávena 

Co vº e prace da Dirección do centro 

 

Asdo.: Margarita Gil Murio Asdo.: Adelino Pose Rei 
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