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1. OBXECTIVOS DA ESTATÍSTICA 

O obxectivo desta estatística é coñecer a situación e a evolución das bibliotecas escolares e 
valorar o impacto das medidas que se adopten en relación con este recurso, no eido nacional e 
de forma comparable entre comunidades autónomas. 

2. DEFINICIÓNS 

Unha biblioteca é unha organización ou parte dunha organización cuxos principais 
obxectivos son reunir e manter unha colección e facilitar o uso dos seus recursos informativos 
e servizos sempre que se necesiten, para satisfacer as necesidades de información, 
investigación, educativas, culturais ou recreativas dos seus usuarios. 

En concreto, unha biblioteca escolar defínese como unha biblioteca asociada a calquera 
tipo de centro ou escola que imparta ensinanzas por debaixo do ensino superior e cuxa función 
principal sexa a de atender o alumnado e o profesorado e pode atender tamén o público en 
xeral. Non obstante, para os efectos desta estatística terán tamén a consideración de 
bibliotecas escolares as asociadas a centros que impartan ciclos formativos de grao superior 
de FP. 

As bibliotecas escolares poden ser de varios tipos: bibliotecas de aula, bibliotecas de 
ciclo/departamento e bibliotecas de centro. Este último é o obxecto de estudo desta estatística. 

A biblioteca de centro é aquela biblioteca na que se localizan as funcións de xestión 
principais e as seccións importantes da colección e dos servizos bibliotecarios. Unha biblioteca 
de centro tamén pode atender o público en xeral. Nalgúns centros, a sala na que se sitúa pode 
ser de uso compartido (ex.: un mesmo recinto úsase como biblioteca e sala de informática). 
Pode haber centros que carezan de biblioteca de centro e outros que dispoñan de máis dunha. 

Tanto neste manual coma no cuestionario, cada vez que figure o termo "biblioteca" deberá 
entenderse que a referencia é á biblioteca de centro de forma simplificada. 

3. ÁMBITO 

Inclúense no ámbito desta estatística todos os centros docentes de titularidade pública ou 
privada (concertados ou non), incluídos os centros estranxeiros situados en España que 
dispoñan de biblioteca de centro e que impartan durante o curso actual (2010/11) algunha das 
seguintes ensinanzas: 

Ensinanzas de réxime xeral: 

a) Educación primaria. 
b) Educación especial (específica). 
c) Educación secundaria obrigatoria. 
d) Bacharelato (réximes ordinario, adultos presencial e a distancia). 
e) Ciclos formativos de FP de grao medio e/ou grao superior (réximes ordinario, 

adultos presencial e a distancia). 
f) Programas de cualificación profesional inicial, excluídas as actuacións 

educativas que non supoñen a creación ou a autorización dun centro educativo. 
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Ensinanzas de sistemas educativos estranxeiros: 

g) Ensinanzas impartidas en centros autorizados polas administracións 
educativas. 

 

4. REFERENCIA TEMPORAL 

A recollida dos datos realizarase con periodicidade superior á anual. 

En xeral, e sempre que non se especifique doutra forma, a información solicitada refírese ao 
curso actual (2010/11). 

Como excepción, referiranse ao curso anterior (2009/10) as preguntas sobre gastos, 
préstamos domiciliarios e relación con outras bibliotecas e referirase ao "último ano" a pregunta 
sobre formación específica recibida polo responsable/coordinador da biblioteca. 

5. VARIABLES E CARACTERÍSTICAS DE ESTUDO 

Toda a información solicitada nesta estatística referirase exclusivamente á biblioteca de 
centro, de forma que non se terán en conta as bibliotecas de aula e/ou de centro/departamento 
coas que poida contar o centro ou a escola. 

Os centros que dispoñan de máis dunha biblioteca de centro deberán achegar toda a 
información solicitada de forma agregada, tendo en conta todas as bibliotecas de centro que 
poidan existir. 

5.1. Instalacións e equipamento 

A información solicitada ao longo desta epígrafe refírese ao curso actual (2010/11). 

5.1.1. Zonas diferenciadas na biblioteca 

Investígase a existencia ou non de zonas diferenciadas na biblioteca para as seguintes 
actividades: 

• Lectura: zona para a lectura ou o estudo, con ou sen equipo informático. 
• Traballo en grupo: zona con mesas dispostas para o traballo en grupo. 
• Acceso a internet: zona con ordenadores para acceso a internet dos usuarios. 
• Outras actividades: seccións de material audiovisual e infantil, salas para 

seminarios e conferencias, representacións artísticas, etc. 

5.1.2. Número de postos posibles de lectura/consulta na biblioteca 

Contabilizaranse todos os postos ofrecidos aos usuarios na biblioteca para ler ou estudar, 
con ou sen equipo informático. Isto inclúe os postos nas mesas de estudo, en seminarios e 
salas de estudo, nas seccións de material audiovisual e infantil da biblioteca, nas mesas para 
traballos en grupo e os postos para acceso a internet dos usuarios. 
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5.1.3. Número de ordenadores operativos e terminais informáticos para uso da 
biblioteca 

Terán a consideración de ordenadores operativos todos aqueles que durante o curso 
actual estean en funcionamento na biblioteca, aínda que circunstancialmente poidan estar en 
proceso de reparación. 

Entenderase por terminais informáticos os dispositivos cuxa finalidade sexa a de realizar 
consultas de calquera tipo (catálogos, bases de datos, internet, etc.). 

Deberá consignarse a suma do total de ordenadores operativos e terminais informáticos, 
distinguíndoos segundo o seu uso: 

• Para os usuarios exclusivamente 
• Para a xestión interna 
• Uso mixto 

Ademais, debe indicarse dende cantos destes dispositivos poden acceder a internet os 
usuarios. 

5.1.4. Equipamento dispoñible para actividades e usuarios da biblioteca 

Pregúntase se se dispón ou non do seguinte equipamento, tanto para os usuarios coma 
para outras actividades da biblioteca: 

• Impresoras 
• Lectores/reprodutores de son 
• Lectores/reprodutores de imaxe 
• Lectores de libros electrónicos (e-books) 
• Lectores de códigos de barras 

5.1.5. Equipamento e recursos adaptados a alumnado con necesidades educativas 
especiais 

Solicítase se a biblioteca dispón ou non dos seguintes equipamentos ou recursos: 

• Postos de lectura adaptados 
• Hardware (monitores, ratos, pulsadores, joy-sticks, teclados, etc.) 
• Software específico 

5.2. Colección 

Toda a información solicitada nesta epígrafe refírese ao curso actual (2010/11). 

5.2.1. Coleccións de fondos 

Formarán parte da colección todos os documentos ofrecidos polas bibliotecas aos seus 
usuarios, coas seguintes precisións: 

• Inclúense os documentos que se teñen no eido local e os recursos remotos dos 
que se adquiriron dereitos de acceso permanente ou temporal. 

• Exclúense os préstamos interbibliotecarios, a subministración de documentos e os 
enlaces a recursos de internet dos que a biblioteca non ten dereitos de acceso 
mediante acordos legais (por exemplo, dereitos de depósito legal), licenza ou 
outros acordos contractuais e/ou cooperativos. 

Solicítase información sobre o número total de fondos de cada un dos tipos indicados. 
Ademais, para algúns deles (libros, documentos audiovisuais e electrónicos e documentos 
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específicos para alumnado con necesidades educativas especiais) solicítase tamén a súa 
desagregación en dúas categorías: fondos de ficción e fondos de coñecemento e 
información. 

Nos casos en que se solicita a desagregación, a suma dos fondos de ficción e os de 
coñecemento e información debe coincidir co total de fondos de cada tipo. 

Para evitar a dobre contabilización, recolleranse na categoría “Documentos específicos para 
alumnado con necesidades educativas especiais” todos os documentos destinados a este 
alumnado con independencia do seu tipo (libros, documentos audiovisuais, xogos, etc.). 

Os tipos de fondos sobre os que se solicita información son os seguintes: 

• Libros: documento impreso non seriado constituído por follas superpostas. 
Exclúense os libros electrónicos, que se contabilizan como documentos 
electrónicos. 

• Documentos audiovisuais e electrónicos: consignarase o número total de 
documentos audiovisuais e electrónicos a excepción das microformas, que se 
contabilizan noutro "tipo de documentos". 
Os documentos audiovisuais son aqueles nos que destacan o son e/ou as 
imaxes e que necesitan o uso dun equipo especial para verse e/ou escoitarse. 
Poden estar en soportes físicos analóxicos (disco de vinilo, casete, fita de vídeo...) 
ou dixitais (CD, DVD, lapis de memoria, disco duro portátil, lector de libros 
electrónicos...) ou ben estar accesibles en rede ou instalados en estacións de 
traballo independentes. Salvo os que se almacenan en soporte físico analóxico, o 
resto son documentos audiovisuais en formato electrónico. Inclúense documentos 
sonoros (musicais, gravacións de son, audio-libros...), documentos visuais 
(diapositivas, transparencias, fotografías...) e documentos audiovisuais 
combinados (películas cinematográficas, gravacións en vídeo...). 
Os documentos electrónicos son aqueles que se almacenan en soportes físicos 
dixitais (CD, DVD, lapis de memoria, disco duro portátil, lector de libros 
electrónicos, etc.) ou ben están accesibles en rede ou instalados en estacións de 
traballo independentes. Inclúense os libros electrónicos*, as publicacións 
periódicas en soporte electrónico, as bases de datos, os xogos en soporte 
electrónico e os documentos audiovisuais, cartográficos, gráficos ou doutro tipo en 
soporte electrónico. 

* Libro electrónico: documento dixital, con licenza ou non, que se pode considerar 
análogo a un libro impreso. Pódenselles prestar aos usuarios en lectores de libros 
electrónicos (e-books) ou transmitindo os contidos a un ordenador por un tempo 
limitado. 

• Documentos específicos para alumnado con necesidades educativas 
especiais: documentos de calquera dos tipos anteriores, coa particularidade de 
ser específicos para este tipo de alumnado. Para evitar a súa dobre 
contabilización, recolleranse só nesta categoría, con independencia do tipo de 
documento de que se trate. 

• Publicacións periódicas impresas: publicacións seriadas baixo o mesmo título e 
publicadas a intervalos regulares ou irregulares, en soporte impreso, durante un 
período indefinido, nas que os números individuais das series se numeran 
consecutivamente ou cada número aparece coa súa data correspondente. 
Inclúense tamén as series de informes, as memorias das operacións realizadas 
por institucións, as series de anuarios e actas de congresos regulares. Deben 
contabilizarse exclusivamente as cabeceiras ou títulos de publicacións periódicas 
diferentes, independentemente da cantidade de números individuais ou fascículos 
que consten na colección da biblioteca, así como da cantidade de exemplares. As 
publicacións periódicas en soporte non impreso (electrónico) contabilizaranse 
como documentos electrónicos. 

• Música impresa: documento cuxo contido esencial é unha representación de 
música, normalmente por medio de notas, en formato de folla ou libro. 
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• Outro tipo de documentos: documentos que non correspondan a ningún dos 
tipos anteriores. Inclúense microformas*, manuscritos**, maquetas e outros 
documentos tridimensionais, xogos (en soporte non electrónico) e xoguetes, 
documentos cartográficos, gráficos, oficiais, etc. 

* Microforma: documento fotográfico que necesita a ampliación cando se usa. 
** Manuscrito: documento orixinal que está escrito á man ou a máquina. 

 

5.2.2. Clasificación das coleccións: 

Deberá indicarse se se utiliza ou non cada un dos seguintes métodos de clasificación: 

• Por idade/nivel: método de clasificación baseado na idade do alumnado ou no 
nivel educativo. 

• Por clasificación decimal universal (CDU): método universal de clasificación do 
coñecemento, independente do idioma ou alfabeto, baseado na súa ordenación en 
dez grandes áreas que á súa vez se subdividen noutras de forma xerárquica, 
sintética e multidimensional. 

• Outros: calquera outro método diferente dos dous anteriores. 

5.3. Automatización 

A información solicitada nesta epígrafe refírese ao curso actual (2010/11). 

5.3.1 Principal programa de xestión bibliotecaria utilizado: 
Solicítase información sobre a utilización de programas de xestión bibliotecaria. Marcarase 

só unha das seguintes opcións de resposta (que coincidirá co programa máis utilizado en caso 
de que se usen varios): 

• ABIES 
• ePèrgam 
• Biblio 3000 
• Meiga 
• Gescen 
• Absysnet 
• Outros programas 
• Ningún programa 

5.4. Uso e usuarios. Actividade 

A referencia temporal nesta epígrafe será o curso actual (2010/11) salvo para os datos 
sobre o número de préstamos e a relación con outras bibliotecas, que irán referidos ao curso 
anterior (2009/10). 

5.4.1. Existencia de plan ou proxecto de biblioteca integrado no proxecto educativo 

O plan ou proxecto de biblioteca é un documento escrito onde figuran os obxectivos e as 
funcións da biblioteca, se regula o seu uso e se recollen os instrumentos e procedementos de 
avaliación. 

Pregúntase se no centro existe ou non un plan ou proxecto de biblioteca integrado no 
proxecto educativo. 
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5.4.2. Número de horas semanais de apertura da biblioteca: 

Solicítase a información seguinte: 

• Número total de horas semanais de apertura: número de horas durante unha 
semana normal nas que os principais servizos da biblioteca están dispoñibles para 
os usuarios (por exemplo, servizos de referencia e préstamo, salas de lectura). 
Deben incluírse as horas en horario escolar* e fóra deste. 

• Número de horas semanais de apertura fóra do horario escolar*: número de 
horas de apertura en horario non escolar durante unha semana normal. Esta 
cantidade debe ser inferior ao número total de horas de apertura, que pode ser 
igual a cero. 

* Horario escolar: para os efectos desta estatística, considerarase como o horario que 
o centro lles dedica a todas as actividades formativas, a excepción das actividades 
complementarias extracurriculares, que se entenderán fóra do horario escolar. 

5.4.3. Persoas que teñen acceso á biblioteca, ademais do alumnado e do persoal: 

Pregúntase se poden acceder á biblioteca: 

• Familias 
• Usuarios alleos á comunidade educativa 

Entenderase que teñen acceso á biblioteca aquelas persoas que poidan utilizar os seus 
servizos ou recursos. 

5.4.4. Utilización da biblioteca para realizar actividades: 

Solicítase información sobre a utilización ou non da biblioteca para os seguintes tipos de 
actividades e débese marcar "Si" ou "Non" para cada unha delas: 

• Actividades de ensino e aprendizaxe para apoiar o desenvolvemento do 
currículo. 

• Fomento da lectura. 
• Actividades relacionadas co tratamento da información e competencia 

dixital: actividades encamiñadas ao desenvolvemento da competencia básica 
"tratamento da información e competencia dixital"* por parte do alumnado. 

* Tratamento da información e competencia dixital: competencia básica formulada 
nos decretos de ensinanzas mínimas de educación primaria e ESO como "a adquisición 
das habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en 
coñecemento". Inclúe as destrezas necesarias para acceder, tratar e seleccionar a 
información para usala e transmitila en distintos soportes, incluíndo a utilización das 
tecnoloxías da información e a comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender e comunicarse. Require, así mesmo, desenvolver unha actitude crítica e 
reflexiva no uso destas tecnoloxías, así como unha valoración da información dispoñible 
e un uso responsable desta. 

• Formación de usuarios: programas de formación creados cun temario específico 
que perseguen uns resultados concretos na aprendizaxe do uso dos servizos da 
biblioteca. Poden consistir nunha visita guiada á biblioteca, ensino relacionado co 
uso da biblioteca ou un servizo a través de internet dirixido aos usuarios. A 
duración das leccións é irrelevante. 

• Outras actividades: conferencias, seminarios, representacións artísticas e 
culturais, exposicións, etc. 

5.4.5. Número de préstamos domiciliarios durante o curso 2009/10 

Recollerase o número total préstamos domiciliarios efectuados pola biblioteca durante o 
curso anterior (2009/10), incluíndo todos os tipos de fondos da colección (libros, publicacións 
periódicas, documentos audiovisuais e electrónicos, etc.). 
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Para os documentos en formato non electrónico deberán contabilizarse os seus préstamos 
directos e os envíos. Para os documentos en formato electrónico, contabilizaranse os seus 
préstamos directos e envíos en soportes físicos (como CD, DVD, lector de libros electrónicos, 
etc.), así como a súa transmisión aos usuarios durante un período de tempo limitado 
(transmisión dun libro electrónico, dunha base de datos, etc.). 

5.4.6. Relación con outras bibliotecas durante o curso 2009/10 

Estúdase se existiu ou non durante o curso anterior (2009/10) algunha relación con outras 
bibliotecas que non pertenzan ao centro, xa sexa bibliotecas escolares ou doutro tipo (incluíndo 
os bibliobuses). 

Esta relación pode traducirse en préstamos interbibliotecarios (peticións de préstamo 
recibidas ou efectuadas), colaboración conxunta na programación e/ou realización de 
actividades de tipos diversos, etc. 

5.5. Gastos e orzamento 

A información solicitada sobre o orzamento refírese ao curso actual (2010/11), mentres que 
a relativa a gastos en adquisición de fondos se refire ao curso anterior (2009/10). 

5.5.1. Asignación específica do orzamento do centro 

Estúdase se no curso actual (2010/11) o centro asignou ou non un orzamento específico á 
biblioteca, diferenciado dentro do orzamento global do centro. 

5.5.2. Gastos en adquisición de fondos durante o curso 2009/10 

Consignarase o importe en euros do total de custos dos documentos de todo tipo engadidos 
á colección da biblioteca durante o curso anterior (2009/10). Esta cantidade expresarase sen 
decimais e, se é preciso, redondearase. 

En caso de que o anterior importe sexa positivo, indicarase tamén se durante o curso 
anterior (2009/10) se destinou ou non unha parte del á adquisición de fondos en soporte 
electrónico. 

* Fondos en soporte electrónico: conxunto de documentos en soporte electrónico; é dicir, 
aqueles que se almacenan en soportes físicos dixitais (CD, DVD, lapis de memoria, disco duro 
portátil, lector de libros electrónicos, etc.) ou ben están accesibles en rede ou instalados en 
estacións de traballo independentes. Inclúense os libros electrónicos, as publicacións periódicas en 
soporte electrónico, as bases de datos, os xogos en soporte electrónico e os documentos 
audiovisuais, cartográficos, gráficos ou doutro tipo en soporte electrónico. 

5.6. Persoal 

A referencia temporal dos datos será o curso actual (2010/11), agás para a formación 
específica do responsable/coordinador da biblioteca, cuxa referencia temporal será "o último 
ano". 

5.6.1. Número de persoas que forman o equipo da biblioteca 

 O equipo da biblioteca é o grupo de persoas que contribúen ao funcionamento, xestión e 
servizos a usuarios na biblioteca. Pode estar composto por profesores do centro, persoal 
especializado en labores de biblioteca, bolseiros, voluntarios, etc. 

Pídese a desagregación do número de homes e de mulleres que forman o equipo da 
biblioteca. 
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5.6.2. Número de horas semanais de dedicación 

Solicítase o número de horas semanais que normalmente lle dedica o equipo da biblioteca a 
labores da biblioteca, de forma separada para o responsable/coordinador* e para o resto do 
equipo. As do resto do equipo deben ser a suma das horas correspondentes a cada persoa do 
equipo, sen contar o responsable/coordinador. 

O responsable/coordinador da biblioteca é a persoa encargada de dirixir e coordinar o 
equipo da biblioteca e o responsable da planificación, organización, funcionamento, xestión e 
servizos a usuarios que ofreza a biblioteca. 

5.6.3. Persoas que atenden a biblioteca 

Solicítase o perfil das persoas que habitualmente atenden a biblioteca. Debe marcarse “Si” 
ou “Non” en todas as opcións de resposta que se mostran a continuación e pode responderse 
afirmativamente a máis dunha delas: 

• Profesorado 
• Persoal especializado en labores de biblioteca 
• Alumnado 
• Familias 
• Outros (bolseiros, voluntarios...) 

5.6.4. Formación específica do responsable/coordinador da biblioteca 

Pregúntase se o responsable/coordinador da biblioteca posúe ou non formación específica 
en labores de biblioteca e enténdese como tal a formación académica, a asistencia a cursos, 
seminarios, talleres, etc. 

En caso de que posúa a devandita formación, pregúntase tamén se recibiu parte dela 
durante o último ano. 
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