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Desde o ano 2002/03 está a funcionar a Biblioteca deste Instituto integrada no   

PLAMBE e aos poucos foi evolucionando e consolidándose como un dos 

espazos máis importantes del. 

Desde esta biblioteca se levan a cabo as medidas máis destacadas do proxecto 

lector e colabórase con todos os departamentos en todos os proxectos 

educativos e actividades complementarias deseñadas por eles. Doutra banda, 

deséñanse ao longo de cada curso un bo número de actividades dirixidas ao 

fomento da lectura. 

 

LIÑAS DE ACTUACIÓN 

 

1.- Organización e xestión. 

• Seguir participando no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares 

convocado pola Xunta de Galicia, asistindo a tódalas reunións 

convocadas por Bibliotecas escolares de Galicia, como forma de 

actualización permanente do equipo de biblioteca. 

• Avanzar na consecución dunha biblioteca escolar inclusiva. 

• Conseguir melloras significativas na comprensión, utilización e avaliación 

crítica das diferentes formas de información, incluídos os textos e imaxes 

escritos, impresos ou en versión electrónica do alumnado. 

• Apoiar a adquisición das competencias clave do alumnado e contribuír a 

que acaden maior resultado académico e mellores resultados e actitudes 

de aprendizaxe. 

• Facilitar ao profesorado recursos para a renovación das prácticas 

educativas. 

• Continuar co mantemento das funcións básicas de zona de lectura e 

traballo da biblioteca do centro. 

• Aumentar o uso do espazo da biblioteca para outras actividades  do 

ámbito educativo e cultural. 

• Seguir mellorando  a coordinación entre os membros do equipo da 

biblioteca  procurando aumentar o número de xuntanzas , a poder ser en 

horario lectivo. 



• Tratar de conseguir unha dedicación horaria do equipo suficiente para 

desenvolver o maior traballo posible neste servizo. 

• Implicar ao Claustro nos  traballos que se desenvolven na biblioteca, 

tanto como colaboradores ou como  participantes nas actividades. 

• Continuar coa depuración da base de datos de rexistros e dos fondos 

inservibles. 

• Crear grupos de traballo informais ou internos para programar ou realizar 

actividades de dinamización concretas. 

• Continuar co grupo de alumnos voluntarios durante os recreos, 

formándoos para que podan informar ós compañeiros do funcionamento 

da biblioteca, localización de libros... 

• Continuar co deseño de actividades de promoción da lectura e colaborar 

con todas aquelas deseñadas por tódolos departamentos do IES. 

• Solicitar a participación do programa “Radio na Biblio”. 

 

 

2.- Dinamización e promoción dos recursos de biblioteca. 

• Manter actualizado un catálogo de recursos WEB, para facilitar o seu 

acceso ós usuarios e  ó tempo,  ofertarlles  uns  contidos cun mínimo 

de calidade. 

• Revisar, actualizar ou, no seu caso, depurar os documentos existentes e 

que faciliten aos usuarios a investigación e tratamento da información. 

• Adquirir novos fondos documentais e de ficción por suxestións dos 

departamentos, do alumnado e do propio grupo de traballo por medios 

diversos. Dentro deste punto, continuar coa subscrición a publicacións 

periódicas ,aspecto no que a AMPA fai unha importante colaboración. 

• Seguir a facer  exposicións temáticas en mesas e expositores  dos 

diferentes documentos da biblioteca durante todo o curso. 

• Manter os paneis de información actualizados en canto a noticias e 

novidades que puideran levar ao  uso dos fondos da biblioteca. 

• Actualizar e potenciar o funcionamento do blog 

http://biblioafonso.blogspot.com/  como medio de expresión das 

opinións, valoración e gustos do alumnado sobre as actividades 



realizadas na Biblioteca e as súas lectura e como un escaparate da 

biblioteca cara ó exterior.  

• Aumentar a colaboración coas Bibliotecas Municipais e as outras 

Bibliotecas Escolares do municipio, desenvolvendo as canles de relación 

e informándoas das nosas actividades. 

• Manter abertas as  relacións cos departamentos didácticos ofrecendo os 

nosos servizos para desenvolver actividades de promoción lectora e de 

busca documental. 

 

Formación de usuarios.  

• Consolidar as actividades de Formación de usuarios sobre todo para o 

alumnado de primeiro da ESO e o de nova incorporación. 

• Asemade, desenvolver actividades de actualización en competencia 

dixital dirixidas aos membros do equipo da biblioteca. 

• Seguir colaborando co alumnado nos tempos de   lecer para a 

realización do préstamo e de outras actividades na biblioteca. 

• Colaborar coa profesora e o alumnado da asignatura “ Investigación y 

tratamiento de la información” 

Fomento da lectura  

• Bibliotecas de aula: Dentro de cada aula de primeiro ciclo de ESO o 

alumnado disporá de un conxunto de libros aportados pola Biblioteca para 

poder lelos ou levalos para a casa. O titor será o encargado de controlar o 

bo uso e os movementos dos documentos. 

• Mochilas viaxeiras, no primeiro curso da ESO . Esta é unha actividade 

voluntaria  que consiste en levar  a casa unha mochila con varios 

documentos da biblioteca, aproximadamente durante 15 días. O 

obxectivo que perseguimos é contribuír a achegar as familias os 

documentos da biblioteca ( libros, películas, música, revistas...). Na  

documentación que levan as mochilas vai un listado  dos documentos 

que van dentro  así como un espazo para deixar as  opinións e 

suxestións. Cada  mochila conten materiais dirixidos ós diferentes 

membros da familia: CD música, DVD cine, libros de lectura en galego e 

en castelán, lectura de adultos , de  divulgación, un cómic e unha revista. 



• Club de lectura : Manter o bo funcionamento dos clubs  de lectura 

existentes e intentar amplialos na medida do posible. Dende o curso 

2007-08 está  a funcionar o club de lectura de forma oficial, inda que xa 

antes existía informalmente. En calquera caso, sempre estivo constituído 

por varios niveis do ensino secundario e bacharelato e varios docentes. 

Tamén foron variadas as linguas utilizadas:  o galego, o castelá e o 

inglés e segue a ser un dos nosos obxectivos a destacar. 

Están programados varios grupos de traballo dentro desta convocatoria. 

• Hora de ler, no primeiro ciclo da ESO e como xa ven funcionando dende 

os últimos anos. Esta actividade consistirá na lectura de calquera libro, xa 

sexa aportado polo alumno, da Biblioteca do IES ou da aula, dos 

Departamentos, etc. Consiste na lectura en silencio ou en voz alta, 

durante vinte minutos tódolos días, que irán rotando semanalmente nas 

distintas sesións lectivas. 

• Maletas viaxeiras: Participar nesta actividade, proposta pola rede de 

Bibliotecas Escolares de Galicia, solicitando os recursos dispoñibles 

segundo as solicitudes ou indicacións dos usuarios da biblioteca. 

• Elaborar  guías de lectura, tanto temáticas como periódicas. Neste senso 

son imprescindibles as que preceden as vacacións de Nadal e verán. 

• Preparar de xeito especial as campañas temporais de lectura do Día do 

libro en abril, campañas da Xunta referidas a lectura, día das Letras 

Galegas en maio e difundir as novas de actualidade relacionadas co 

ámbito literario:  Premios, conmemoracións, falecementos , etc. 

Desenvolver e coordinar as posibles campañas da Xunta referidas a 

lectura. 

Neste sentido, dividimos o curso en tres partes, correspondéndose 

con cada periodo de avaliación. Así, dedicarase cada periodo a unha 

temática diferente: 

 

 

Primeiro trimestre:  

Xénero de misterio e terror, relacionándoo coa celebración do Samaín. 

        Segundo trimestre:  



As actividades virarán en torno á figura da muller , relacionándose  coa 

conmemoración do Día da muller traballadora 

        Terceiro trimestre: 

 Día do libro e letras Galegas 

Ademais do anterior e, ao longo do curso, están deseñadas  as seguintes 

actuacións : 

• Realizar lecturas  de poesía e teatro acompañadas de música en vivo.  

• Facer propostas de lecturas a través da  presenza da Biblioteca na 

internet, nos expositores e nos taboleiros. 

• Programar encontros con autores na medida das posibilidades. 

• Intentar a realización de obradoiros de creación literaria  

• Convocar concursos literarios ou de artes plástica e colaborar cos que 

fagan os departamentos do IES e outras entidades. 

• Estudar o grao de cumprimento do Proxecto Lector do Centro e levar a 

cabo as  posibles modificacións, para  mellorar a implicación da 

comunidade docente no desenvolvemento do Plan.  

• Colaborar con todos os departamentos didácticos na elaboración de 

diferentes proxectos educativos, poñendo á súa disposición espazo, 

fondos e ordenadores para levalos a cabo 

 

- Outras actuacións.  

• Potenciar a renovación dos fondos, especialmente do documental, 

facendo fincapé nas peticións e necesidades dos distintos 

departamentos. 

• Promover o uso da documentación electrónica. 

• Programar concertos musicais  en colaboración co departamento de 

música do centro. 

• Crear un grupo de alumnos axudantes, deseñando as súas 

responsabilidades, e tarefas dentro da biblioteca 

• Colaborar co grupo de Convivencia de IES nas actividades e na selección 

de compras documentais. 

• Facer exposicións periódicas de outros eidos da cultura distintos dos 

literarios. 



• Conservar  o equipamento existente, avaliar as necesidades  e estudar 

posibles melloras e reposicións. 

• Programar a proxección de películas de cine por iniciativa propia e en 

colaboración cos departamentos. 

 

6.- Avaliación. 

• Facer un traballo de recomendacións de documentos e logo contrástalo 

na devolución dos mesmos. 

• Elaboración de  enquisas dirixidas a todos os sectores da comunidade 

educativa sobre o grao de satisfacción, eficacia, participación, sobre a 

biblioteca e as súas actividades. 

• Facer reunións  periódicas do equipo para analizar dun xeito crítico o 

traballo feito e planificar as correccións.  

 

7. Equipo da biblioteca. 

Responsable: Francisca Filgueira Ameneiros 

Manuel Sánchez García 

Esther Gallego Areán 

José Luis Úbeda González 

José Antonio Martínez García 

Beatriz Alonso Pérez- Ávila 

Ana Mª Ramos Vázquez 

María do Mar Hermida Pico 

Jacobo Lobeiras Blanco 

Estefanía Fernández Piñeiro 

Gemma Andújar Santos 

 

 

 

Horario de biblioteca 

 
A biblioteca permanecerá aberta ao longo de toda a xornada lectiva, aínda que o 

servizo de préstamo de documentos farase soamente durante os recreos. 



Todo o profesorado poderá acceder co seu grupo de alumnos cando así o 

necesite para a realización de proxectos. 

 

 Lunes Martes Mércores Xoves Venres 

8.30-9.20 

 

Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

9.20-10.10 

 

Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

10.10-10.30 

 

Francisca 

Filgueira 

 

Francisca 

Filgueira 

Francisca 

Filgueira 

Francisca 

Filgueira 

Francisca 

Filgueira 

10.30-11.20 

 

Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

11.20-12.10 

 

Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

12.10-12.30 

 

Francisca 

Filgueira 

Francisca 

Filgueira 

Mar 

Hermida 

Francisca 

Filgueira 

Manuel 

Sánchez 

12.30-13 Prof. garda 

 

Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

13.20- 

14.10 

 

Prof. garda 

 

Prof. garda Prof. garda Prof. garda Prof. garda 

      

16.30-17.20 

 

 Prof. garda    

17.20- 

18.10 

 

 Prof. garda    

 

Os recreos estarán atendidos por un membro do equipo da biblioteca 

- Horario e desenvolvemento da programación. 

 

En función do horario dispoñible o Equipo da Biblioteca intentará levar a cabo 

esta programación.  

 

Cambre, 8 de otubro de  2019 

 

A  dinamizadora  da Biblioteca.  

             

                                                                        Asdo.- 

Francisca Filgueira Ameneiros 

 

 

 

 



 

 

 


