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GRAO DE CUMPRIMENTO DOS
OBXECTIVOS PROPOSTOS
Este equipo de traballo tiña 5 obxectivos prioritarios para este curso:
1. Que a biblioteca do centro fose un lugar agradable para todos/as dende o punto de
vista do espazo e mobiliario como do respecto ás normas que fan posible que todos/as
poidamos estar a gusto.
2. Que o alumnado adquirise ou incrementase o seu gusto pola lectura.
3. Que existise unha coordinación real entre a biblioteca, profesorado e actividades
extraescolares.
4. Que haxa maior implicación do profesorado de todos os departamentos na
utilización da biblioteca.
5. Que se desenvolvese e perfeccionase o Proxecto Lector de Centro

Con respecto ao obxectivo 1 , durante o curso 2010-2011 realizouse un esforzo grande
para facer da biblioteca un lugar agradable dende o punto de vista do mobiliario, polo
que este curso 2011-2012 non houbo que facer grandes cambios, só algún que
quedara pendente, como:
- Poñer cadeiras novas, máis confortables e bonitas:
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Curso 2010-11

Curso 2011-12

- Pintar as escaleiras e unha columna vermella que fai máis acolledora a biblioteca:

Escaleiras

Columna vermella

- Crear o rincón de novela histórica para o alumnado da ESO.
- Novo expositor de novidades.

Pequena sección de novela histórica

Novo expositor

O grupo de biblioteca tratou de que a xente estivese a gusto nela, tamén dende o
punto de vista de aceptación das normas.
En relación co obxectivo 2 , hai que dicir que é algo difícil de cuantificar, pero o que si
se pode afirmar é que se fixo moito uso da biblioteca, que levaron moitos libros e
películas . A medio mes para o remate do curso xa se prestaron 1542 recursos,
ademais dos que se utilizaron na propia biblioteca sen levalos para a casa. Se temos en
conta o número de libros prestados en cursos anteriores, vemos que nestes últimos
anos se produciu un incremento importante: pasamos de 566 no curso 2007-2008 a
1542 préstamos no presente curso. Hai que ter en conta tamén o traballo realizado
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neste senso polos clubs de lectura e polo propio profesorado que recomendaba libros
ao seu alumnado.
Leváronse a cabo moitas actividades na biblioteca, dende a hora de lectura,
acompañados polo profesorado, ata no seu tempo de lecer lendo, buscando libros,
información... etc.

Vendo películas

Pasando montaxes para a xente nova.

Escoitando música

Para xente menos nova

Preparando o té

Memoria anual da Biblioteca do IES de Melide

Páxina 3

2011-2012

Tamén se ambientou a biblioteca para as xornadas temáticas:

Hai un cadáver na biblioteca

Hai un cadáver na biblioteca

Semana intercultural

Semana intercultural
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Semana intercultural

Semana intercultural

Polo que respecta ao obxectivo 3, en canto ás actividades, si que houbo unha
coordinación real en canto á coordinación co profesorado, fíxose un esforzo
importante e logrouse en bastantes casos. Cómpre dicir que este curso formouse un
grupo de traballo dende a biblioteca:”A biblioteca como impulsora do traballo
interdisciplinar” no que participou profesorado de distintos departamentos:
Matemáticas, Lingua Castelá, Lingua Galega, Sociais, Grego, Filosofía, E.F.e Música, e
que contou coa colaboración doutros como Plástica, Física, Inglés... etc. Traballamos
todos en equipo organizando actividades, e queremos seguir traballando de maneira
interdisciplinar para cursos sucesivos.
En relación co obxectivo 4, tamén se fixo un esforzo importante: pasámoslle textos ao
profesorado para traballar nas aulas, se o desexaban, asesorouse a algúns
profesores/as sobre libros para traballar co alumnado... etc. Ao final deste documento
incluímos a memoria do plan lector dos distintos departamentos.
Ao ter o grupo de traballo interdisciplinar, obviamente o profesorado dos distintos
departamentos que o formaban tamén se implicaron máis na biblioteca e arrastraron a
compañeiros doutros departamentos.
Finalmente, en canto ao obxectivo 5, pensamos que se desenvolveron na biblioteca
moitas actividades encamiñadas a mellorar a competencia lectora: conferencias, cine,
exposicións, busca de información en distintos soportes... como xa aparece
graficamente nas fotos que incluímos na memoria.
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En conclusión, consideramos que os obxectivos que nos propuxemos ao comezo de
curso foron cumpridos na súa meirande parte: a biblioteca é un lugar agradable para
estar, o alumnado le moito, trabállase bastante cos recursos da biblioteca e
realizáronse moitas actividades encamiñadas a mellorar a competencia lectora e o
gusto pola lectura.

HORARIO REAL ASIGNADO Á PERSOA
RESPONSABLE E AO EQUIPO DE
BIBLIOTECA
Á persoa Responsable da Biblioteca Escolar fóronlle asignadas 5 horas semanais de
Gardas de Biblioteca . O resto dos integrantes do equipo tiñan en total 8. É de
agradecer a implicación dun número importante de profesores/as neste proxecto
aínda sen ter horas de garda de biblioteca.
A biblioteca estaba aberta practicamente todo o horario de mañá, xa que aínda que
quedase algún oco sen profesorado de garda, case sempre había alguén que realizaba
voluntariamente ese traballo.
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ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
Tendo en conta que este curso funcionaba un grupo de traballo sobre “A biblioteca
como impulsora do traballo interdisciplinar”, practicamente todas as actividades
estiveron desenvolvidas en coordinación co grupo, no que participaba xente de
distintos departamentos, como xa se mencionou: Matemáticas, Lingua Castelá, Lingua
Galega, Sociais, Grego, Filosofía, E.F.e Música, e que contou coa colaboración doutros
como Plástica, Física, Inglés... etc Tamén existiu coordinación coa vicedirección do
centro e co Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística .
ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN

ACTIVIDADES

DEPARTAMENTOS

ENLACES,

IMPLICADOS

IMAXES...

1º TRIMESTRE
1. En relación coa
organización e
xestión

- Actualización de listados de alumnado
e profesorado da biblioteca

E. Biblioteca

- Formación do equipo de biblioteca e
reparto de traballo.

E. Biblioteca

- Melloras na biblioteca:

Equipo Directivo

Ver Anexo imaxes.

Pintado de columna vermella e
pasamáns das escaleiras

E. Biblioteca

Fotos

Expositor para as novidades

Departamento de
Madeira

Foto

- Creación da sección xuvenil de
Ciencias Naturais.

E. Biblioteca

Anexo imaxes.

Departamento de

Foto

cadeiras novas que quedaran
pendentes do curso pasado

- Exposicións temporais de libros de
Ciencias Sociais ambientados na Idade
Media para 1º ciclo da ESO.
- Exposición temporal de novelas
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relacionadas coa Materia de Bretaña
para Bacharelato

Dep. de Lingua
Española.

- Recolocación dos fondos dos libros do
piso superior.

E. Biblioteca

- Expurgo de materiais vellos ou de
ningún interese para os usuarios da
biblioteca.

E. Biblioteca

- Merca de libros e materiais novos e
reposición de fondos que se perderon.

E. Biblioteca

Departamento de
Física

Outros
departamentos

Outros
departamentos
- Catalogación de materiais novos.
Colocación das novas adquisicións e
recolocación constante dos recursos
que están fóra de lugar.

E. Biblioteca

- Elaboración de listados de morosos.

E. Biblioteca

- Notificación de préstamos fóra de
prazo.

E. Biblioteca

- Servizo de préstamo.

E. Biblioteca
Algún alumno/a
baixo a supervisión
do profesorado.

- Coordinación co profesorado para
desenvolver o plan lector.

E. Biblioteca
Profesorado

- Creación do grupo de traballo: “A
biblioteca como impulsora do traballo
interdisciplinar”
- Elaboración do proxecto para o grupo
de traballo.

- Organización das xornadas temáticas
relacionadas coa novela negra.

Un grupo de
profesorado
pertencente a
distintos
departamentos

E. Biblioteca

Anexo imaxes.
Fotos

Ambientación da biblioteca para as
xornadas : “Aquí cheira a morto.Hai un

Memoria anual da Biblioteca do IES de Melide

Departamento de

Páxina 9

2011-2012

cadávero na biblioteca”

Plástica

Elaboración do cartel das xornadas.

Dep. de Inglés

Foto

Exposición de materiais relacionados co
tema.

Grupo de traballo

Foto

E. de Biblioteca

Ver carpeta de
materiais. Xogo de
pistas

Selección de películas relacionadas co
tema..
- Organización do xogo de Pistas: “Hai
un cadáver na biblioteca”, que ten
como tema a novela negra.
- Colocación dunha mesa con libros
relacionados co xogo de pistas.
Deseño de cartel anunciador e do de
clasificación. do xogo.

Grupo de traballo
que ten como título
“a biblioteca como
impulsora do traballo
interdisciplinar”

Ver anexo fotos
Foto

Departamento de
Inglés.

Creación das bases para o xogo.
Elaboración de formularios.
Selección de preguntas
Corrección de respostas
http://www.biblomelide.
blogspot.com.es/2012/03
/entrega-de-premiosxogo-de-pistas_05.html

Divulgación da clasificación
Entrega de premios

Fotos 14, 15, 16, 17

Organización dunha viaxe a Santiago
para ver a película Arrugas, como
premio para os/as participantes no
concurso.

http://papalibros.blogsp
ot.com.es/2012/03/arru
gas.html

Ver anexo fotos.

Organización dunha viaxe aos
escenarios onde está ambientada a
obra de Domingo Villar A praia dos
afogados: Nigrán e Panxón.

EDNL e
Departamento de
Lingua e Literatura
Galega

Organización da Semana intercultural

E. de Biblioteca

- Programación das xornadas temáticas
sobre a interculturalidade.
Temporalización das actividades.

Grupo de traballo

- Busca de alumnado procedente

Memoria anual da Biblioteca do IES de Melide

Dep. de Física

Fotos 18, 19
http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
04/roteiro-literario.html

http://biblomelide.blogs
pot.com.es/2012/05/se
mana-dainterculturalidade.html
http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
05/ies-de-melide-o-
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doutros países e culturas que estuda no
noso centro

Dep. de Plástica

mundo-somos-nos.html
Ver carpeta de materiais

- Animación ao alumnado para que
proporcionase slogans para estas
xornadas. Selección de ideas aportadas
por eles

Ver dentro da carpeta
interculturalidade,
o
documento
temporalización.

- Elaboración dun Googlemap coas
fotos do alumnado

Ver
na
carpeta
Interculturalidade Fotos,
e dentro de fotos, a
imaxe google map

procedente doutros países.
- Elaboración e exposición do cartel
anunciador co eslógan seleccionado.IES
DE MELIDE: O MUNDO SOMOS NÓS.

Ver fotos na carpeta de
interculturalidade
Ver anexo fotos
Foto 20

- Ambientación da biblioteca
- Contactos co alumnado para ver que
podía aportar cada un/a a estas
xornadas.
- Preparación dunha exposición de
obxectos de distintos países, que logo
foi visitada polo alumnado.
- Orientación e supervisión por parte do
profesorado do grupo na elaboración
de montaxes relacionadas cos países de
procedencia do noso alumnado.

Foto 21 anexo
http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
05/republicadominicana.html
http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
05/brasil.html

- Organización da exposición de contos
do mundo ilustrados polo alumnado.

http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
05/colombia.html

- Organización da exposición de moedas
do mundo

http://www.slideshare.n
et/Biblioteca_Melide/fer
ia-de-manizalescolombia

- Elaboración de un listado de
expresións en distintos idiomas( galego,
portugués, español, inglés, árabe,
romanés, alemán, gurraní, francés e
chinés) e organización da exposición
destes materiais.

http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
05/cuba.html
http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
05/semana-dainterculturalide.html

Ver imaxes
carpeta
materiais
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- Elaboración dun cuestionario para ver
as exposicións.
- Busca de haikus para ser copiados
polo alumnado de plástica.
- Organización da exposición de Haikus
e de libros de Haikus.
-Organización dun horario para a
lectura de Haikus na biblioteca.
- Organización dunha exposición e
charla sobre máscaras africanas
-Organización dunha exposición e
charla sobre obxectos asiáticos e
haikus.
- Programación dunhas xornadas
gastronómicas coa degustación de
produtos de distintos países.
- Organización da presentación das
montaxes sobre os distintos países .
- Organización dun breve concerto do
alumnado de música na inauguración
das xornadas.
- Organización de exhibicións de
montaxes dos distintos países nos
corredores e na biblioteca.

Interculturalidade.
Ver
cuestionario
mostra
2
na
carpeta
da
Interculturalidade.

Ver na carpeta da
interculturalidade,
textos idiomas.
Foto 35
Foto 36
Ver fotos na
carpeta de
materiais
Ver fotos na
carpeta de
interculturalidade
Ver fotos 24, 25, 26
e 27 no anexo
Ver imaxes en
carpeta da
Interculturalidade.

Ver foto 23 no
anexo

- Entrada no blog destas xornadas e
dunha parte das montaxes do
alumnado.
-Organización dun obradoiro de
fabricación de atrapasoños coa lectora
de inglés, Ashley

Fotos 28 e 29

- Elaboración dun cuestionario sobre a
A epopea de Gilgamesh.

- Programación de conferencias:
- De dúas persoas da ONG
Implicadas para falar de :
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“Cooperación ao
desenvolvemento na India.
Implicadas da man de Usha”.

Ver fotos das
conferencias na
carpeta da
Interculturalidade.
Ver foto 30 no
anexo

- De Xosé Tomás, profesor de
inglés e deseñador gráfico,
autor de Nómades, para falar
desta novela gráfica.

Fotos 31 e 32

- De Víctor OMGBÁ, escritor e
director da ONG Equus Zebra
para falar sobre a emigración.

Foto 33

- De Xaquín Yebra, profesor de
historia, para falar de Haikus e
obxectos doutras culturas.

Foto 34

- Selección de lecturas para o alumnado
relacionadas co tema: Usha, Un casoiro
ben mal amañado... etc.
-Organización en Educación Física de
xogos do mundo.
- Selección de músicas do mundo para
oílas no corredor e na biblioteca.
-Divulgación das actividades
organizadas nos blogs da biblioteca.
http://biblomelide.blogs
pot.com.es/2012/05/iesde-melide-o-mundosomos-nos.html

- Organización de conmemoracións:

Equipo de biblioteca

-Conmemoración do Día da Ciencia en
Galego:
- Elaboración do cartel do día
da ciencia
- Organización dun concurso
para adiviñar os compostos
químicos que aparecían no
matraz do cartel. Elaboración
de ficha para o concurso.
- Organización dun Cinefórum
para a Semana da Ciencia.
Selección e proxección das
Películas: El indomable will
Hunting para o alumnado de
bacharelato, e El origen del
planeta de los simios para o

Grupo de traballo
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Ver o cartel e a
ficha na carpeta do
Día da Ciencia,
dentro da de
materiais.
foto 37

Equipo de
Orientación.

http://www.biblom
elide.blogspot.com.
es/2011/11/orixedo-planeta-dossimios.html
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alumnado da ESO.
- Elaboración dunha entrada
para o blog da biblioteca, para
divulgar o papel das mulleres
na ciencia e as actividades
organizadas polo grupo, como
o cinefórum.
-Elaboración dunha ficha sobre
a película de El indomable Will
Hunting.
- Programación dunha
exposición nas pantallas dun
documental sobre as mulleres
na ciencia.

http://www.biblom
elide.blogspot.com.
es/2011/11/asmulleres-naciencia-marie-curiee.html

- Programación da conmemoración do
Samaín
- Elaboración de carteis
- Programación, selección e
exposición de libros de medo
na biblioteca.
- Selección e organización de
lecturas de relatos de medo na
biblioteca.
- Organización da presentación
na biblioteca da lectora de
inglés, Ashley, para falar sobre
o Hallowen e o Samaín.

Ver dentro da
carpeta de
materiais, a de
Samaín.
http://www.biblomeli
de.blogspot.com.es/2
011/10/tempo-desamain.html
http://www.biblomeli
de.blogspot.com.es/2
011/11/premiosconcurso-decabazas.html
http://www.biblomeli
de.blogspot.com.es/2
011/11/conto-deterror-luz-dasvelas.html
http://artefactomelid
e.blogspot.com.es/20
11/12/relatos-dosamain.html

- Organización do concurso de
relatos de medo do Samaín.

Ver as bases na
carpeta de
materiais
Ver fotos 38, 39, 40
do anexo

- Programación da conmemoración do
Día Internacional ontra a violencia de
xénero:
- Programación dun concurso
de microrrelatos para
denunciar esta problemática.
- Elaboración do cartel do
concurso e das bases.
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Grupo de traballo
Departamento de
orientación.
Vicedirección

http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2011/
11/dia-contra-violenciade-xenero_28.html
http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2011/
11/concurso-demicrorrelatoscontra.html
Foto 44 do anexo

Ver o cartel e as
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- Organización da entrega de
premios do concurso.

- Divulgación du texto de
Miguel Vázquez Freire
relacionado co tema
- Elaboración dunha entrada
no blog para divulgar o libro de
Xela volveuse vampira.
- Elaboración de gafas violetas
para ver e combater a
desigualdade.
- Organización da proxección
na biblioteca da película Sara
para 2º ciclo da ESO e
Bacharelato.
- Organización na biblioteca da
proxección de curtametraxes
relacionados coa violencia de
xénero para o alumnado de 1º
ciclo da ESO.

- Selección e exposición de
libros sobre esta temática na
biblioteca.

- Organización da conmemoración do
Día da Paz.
-Elaboración de entradas para
colgar no blog da biblioteca e
divulgar esta conmemoración:
- presentación da banda
deseñada sobre Gandhi en
inglés.
- 30 de xaneiro. Día escolar da
paz e a non violencia.
- Realización dun vídeo no que
unhas alumnas len un
manifesto pola paz.
- Organización da exposición
de frases relacionadas coa paz
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bases do concurso
na carpeta de
materiais e, dentro
dela, na de
violencia de
xénero.
http://www.biblomeli
de.blogspot.com.es/2
011/11/dia-contraviolencia-dexenero.html
http://www.biblomeli
de.blogspot.com.es/2
011/11/xelavolveusevampira.html
http://www.biblomeli
de.blogspot.com.es/2
011/12/entrega-depremios.html

Ver foto do cartel
na carpeta de
materiais.
Ver foto 41 e 42 no
anexo

Foto 43 do anexo

http://www.biblom
elide.blogspot.com.
es/2012/01/30-dexaneiro-dia-escolarda-paz-e-non.html
Ver
fotos
na
carpeta do Día da
Paz.

http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
01/manifesto-polapaz.html
Ver o vídeo na carpeta
de materiais
http://www.biblomelide
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.blogspot.com.es/2012/
02/gandhi-mangabiography.html

escritas polos alumnos/as.
- Selección e exposición de
frases de Gandhi
- Selección, preparación e
organización da representación
teatral a cargo de “TEATRO
TEIROA” . A obra seleccionada
e representada foi POSTDATA
(unha dramatización sobre o
acoso escolar).

Ver

carpeta

de

materiais
Grupo de teatro
Teiroa

Foto 45 do anexo

- Elaboración do cartel
anunciador da obra de teatro.
- Selección e divulgación de
textos en castelán, galego e
inglés sobre esta temática.

Ver carpeta de materiais
sobre o día da paz.

- Divulgación da canción de Le
déserteur en distintos idiomas:
francés, inglés, portugués,
esperanto...

- Programación da conmemoración do
Día da muller traballadora.
- Preparación dunhas entradas
no blog para a Divulgación
desta conmemoración, unha
sobre a historia do día da
muller traballadora, e outra
sobre a muller traballadora na
banda deseñada: Lulu, mujer
desnuda e Persépole.
- Selección e divulgación de
textos relacionados con esta
temática.

-Programación da conmemoración Día
do Libro.
- Elaboración do cartel sobre o
día do libro e divulgación no
blog.
Organización
dunha
exposición de libros antigos no
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Ver foto 47 do anexo

http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
03/muller-traballadorana-bandadesenada.html
http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
03/historia-do-diainternacional-do-diada.html

http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
04/dia-do-libro.html
http://www.biblomelide
.blogspot.com.es/2012/
04/dia-do-libro-no-iesde-melide.html
Ver

carpeta
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corredor.

materiais.

- Elaboración dun cuestionario
sobre a exposición.

Fotos 48 e 49

- Elaboración do xogo das
diferenzas

Ver carpeta de materiais

- Selección e organización da
lectura
de
sonetos
de
Shakespeare en inglés e galego
na biblioteca.

Departamento de
Inglés

- Selección, preparación e
organización da representación
teatral da obra de Shakespeare
Moito ruído e poucas noces,
en inglés.

Ver fotos na carpeta de
materiais

Ver foto 50

- Preparación dunha entrada
no blog coa finalidade de
divulgar
as
actividades
organizadas para conmemorar
este día.
- Conmemoración do Día das Letras
Galegas.
-Concurso de relatos para
conmemorar este día.
- Obra de teatro do grupo
Teiroa
- Preparación do tríptico
dedicado a Valentín Paz
Andrade, autor homenaxeado
no Día das Letras Galegas.
- Campaña de fomento para a
participación do alumnado nos
certames literarios organizados polo
centro e pola biblioteca.
Concurso de microrrelatos relacionados
coa violencia de xénero.

EDNL.
Dep. de Lingua
Dep. de Filosofía

Ver cartel na
carpeta de
materiais

Grupo de teatro
Teiroa.

E. Biblioteca
Departamento de
Lingua Castelá e
Galega

Ver carpeta de
materiais
Ver blog da
biblioteca

EDNL

Concurso de relatos de medo para
conmemorar o Samaín
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- Organización dunha visita á Verbum

EDNL

Ver foto 51

Dep. Lingua Galega
2. En relación á
dinamización e
promoción dos
recursos da
biblioteca.

- Distribución de materiais da biblioteca
polos diferentes espazos do centro:
vitrinas dos corredores, andeis das
aulas...

E. Biblioteca

- Divulgación de materiais ás familias do
alumnado:

Equipo de Normaliz.

- Tríptico de Valentín Paz Andrade

- Mantemento e divulgación dos blogs
da biblioteca, especialmente
Biblomelide e Papalibros.

Departamento de
Lingua Galega

Tríptico Valentín
Paz Andrade.

E. Biblioteca

http://biblomelide.
blogspot.com/

Grupo de traballo

http://papalibros.bl
ogspot.com/
http://artefactomel
ide.blogspot.com/

- Divulgación das novidades da
biblioteca no blog, nos andeis e no
expositor.

E. Biblioteca

Ver fotos

- Os libros saíron da biblioteca aos
corredores.

- Integración de alumnado voluntario
nas tarefas de biblioteca baixo a
supervisión do profesorado.

Biblioteca

- Organización de visitas á biblioteca de
alumnado de primeiro ciclo da ESO.

E. Biblioteca
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3. En relación coa
formación de
usuarios e a
competencia en
información.

4. En relación co
fomento da
lectura e o
desenvolvemento
do proxecto lector

- Realización de buscas para
familiarizarse coa orde alfabética e a
CDU.

E. Biblioteca

- Divulgación das normas de
funcionamento da biblioteca.

E. Biblioteca

- Actividades de formación do
profesorado e dun número moi
reducido de alumnado baixo a
supervisión deste: préstamos, altas,
baixas...

E. Biblioteca

- Realización do xogo de pistas “Hai un
cadáver na biblioteca” para
familiarizarse coa busca de información
en libros e en internet.

.

- Asistencia ás xornadas do PLAMBE

A profesora
encargada da
biblioteca

- Asistencia á entrega de premios da
Irmandade do Libro

A profesora
encargada da
biblioteca

- Funcionamento dos clubs de lectura O
PAPALIBROS para 1º ciclo e para 2º ciclo
e bacharelato, e BOOKBUSTER (en
inglés).

Departamentos de
Grego, Lingua
Española,
Matemáticas e Inglés

- Distribución dos folletos de Valentín
Paz Andrade

ENDL

- Exposición de libros recomendados
polos distintos departamentos nunhas
mesas habilitadas para tal fin e no
expositor.

E. Biblioteca

Ver carpeta de
materiais.

- Viaxe a Vigo para visitar a Casa das
Palabras.

E. Biblioteca

Anexo imaxes

Departamento de
Lingua

Fotos 51

Anexo imaxes

Dep. de Lingua e
Literatura Galega

Equipo de
Dinamización e
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Normaliz.
- Viaxe aos escenarios onde está
ambientada a obra de Domingo Villar A
praia dos afogados: Nigrán e Panxón.
Asistiu alumnado de 1º e 2º de BAC.

E. Biblioteca

Anexo imaxes

Departamento de
Lingua

Fotos 18 e 19

EDNL
- O autor fala da súa obra:

Equipo de Biblioteca

Anexo imaxes.

Carlos Negro fala de Makinaria

Departamento de
Lingua Galega

Foto 52 do anexo

Elaboración dun caderno para distribuír
entre os “papalibros”.

Ver caderno

Elaboración de guións para a radio
relacionados coa animación á lectura.

5. En relación con
outras actuacións.

- Conmemoración do Día da Ciencia en
Galego

(aparecen tamén
no apartado 1)

- Conmemoración do Día da muller
traballadora

Ver programas de
radio na carpeta de
materiais.
Equipo de Biblioteca
e grupo de traballo

- Para conmemorar o día internacional
contra a violencia de xénero
convocouse un concurso de
microrrelatos para denunciar esta
problemática.
- Conmemoración do día da paz

6. Outras
actividades
encamiñadas a
desenvolver o
plan lector

Ver entradas nos
blogs

Ver anexo imaxes e
blogs da biblioteca

E. Biblioteca

Outras actividades realizadas polos distintos departamentos en relación co
desenvolvemento do plan lector figuran na memoria do Proxecto Lector de Centro
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GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E DA
COMUNIDADE EDUCATIVA
O grao de implicación do centro sempre é mellorable, porén consideramos que foi
bastante importante. Dende o Equipo Directivo facilitáronnos calquera tipo de
iniciativa, tanto con carácter económico como organizativo, dentro das súas
posibilidades (se non hai profesorado suficiente, por exemplo, non pode estar a
biblioteca atendida todo o día. En canto ao grao de implicación do profesorado, pode
ser mellorable. Hai un grupo de profesores/as que utiliza moito a biblioteca, tanto para
traballar nela como para utilizar os seus recursos, mentres que outros/as a utilizan moi
pouco; non obstante, o grao de implicación vai en aumento a medida que vai pasando
o curso.
Hai que ter en conta que este curso funcionou un grupo de traballo: “A biblioteca
como impulsora do traballo interdisciplinar”. Formaba parte deste grupo profesorado
de distintos departamentos, polo que o grao de implicación era moi superior ao
doutros anos, e iso fixo que outra xente se sentise impulsada a colaborar tamén nas
actividades levadas a cabo e no uso da biblioteca.
Hai que agradecer o traballo voluntario de moitos profesores/as que pasaron moitas
horas na biblioteca para cubrir os ocos nos que non había profesorado de garda e que
o alumnado estivese sempre atendido, e para realizar calquera tipo de actividade,
aínda sen ter horas de garda de biblioteca.
En canto ao alumnado utilizou moito a biblioteca como centro de recursos, como lugar
para buscar información nos libros e na internet e, incluso, como lugar para estar
agradablemente sentados lendo o xornal ou facendo os deberes.
O noso obxectivo é que se implique un maior número de profesores/as e conseguir
que, dalgunha maneira se impliquen tamén as nais e pais do alumnado, posto que ata
agora só o fan indirectamente a través dos seus fillos/as.
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GRAO DE INTEGRACIÓN DOS RECURSOS
DA BIBLIOTECA NOS PROCESOS DE
ENSINANZA E APRENDIZAXE DAS DISTINTAS
ÁREAS DO CURRÍCULO
Cada vez un maior número de profesores/as trata de utilizar os recursos que lles
proporciona a biblioteca nos procesos de ensinanza e aprendizaxe das súas materias. O
profesorado de todas as linguas fai moito uso deles, así como o de Sociais, Filosofía,
Matemáticas, Música,etc. Hai que ter en conta que co plan lector todos os
departamentos deben tratar de mellorar a competencia lectora do alumnado, e para
iso están os recursos da biblioteca. Tamén temos que traballar a competencia dixital,
polo que cómpre facer uso dos ordenadores. E, especialmente temos que traballar a
competencia de aprender a aprender.
Moitos alumnos e alumnas fan uso deles para buscar información relacionada coas
materias que estuda.
O noso obxectivo é que cada vez se integren máis, especialmente nas materias de
ciencias. Para o próximo curso temos pensado facer un traballo interdisciplinar no que
trataremos de implicar o maior número de áreas posible, así como o maior número de
profesores/as.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DO ÁMBITO
DA BIBLIOTECA ESCOLAR NAS QUE
PARTICIPOU O PROFESORADO
O equipo PLAMBE da Biblioteca Escolar de Melide participou nas xornadas do PLAMBE.
Unha profesora do equipo de biblioteca, encargada do club de lectura, vai asistir
proximamente a unhas xornadas sobre este tema.

AVALIACIÓN E PREVISIÓNS DE FUTURO
No Proxecto de Biblioteca para o curso 2011-2012 establecemos uns criterios e uns
procedementos de avaliación. En canto aos criterios, figuraban os seguintes:

- Nivel de uso da biblioteca e os seus recursos por parte do alumnado e profesorado.
O nivel de uso da biblioteca e dos seus recursos por parte do alumnado foi moi bo.
Dende hai uns poucos anos este nivel aumenta de curso en curso. Así, pasamos de 566
no 2007-2008 a máis de 1500 préstamos no presente curso, e aínda fantan dúas
semanas para que rematen as clases. Hai que ter en conta, ademais, que non
contabilizamos aquí os recursos que se consultan na sala.

- Cumprimento do Plan Lector do Centro.
Para ver se se cumpriu o Proxecto Lector do Centro, enviamos a memoria dos distintos
departamentos. Consideramos que na maioría dos casos se traballou para cumprilo.

- Valoración da autonomía do alumnado na busca e selección de documentos.
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En canto a este apartado, aínda temos moito que mellorar. Moitas veces colocan os
libros fóra de sitio e despois non os atopan. Por iso temos que dedicarlle bastante
tempo a recolocar os recursos.

En canto aos procedementos propoñiamos realizar:

- Enquisa ao alumnado e profesorado para obter datos sobre o uso da biblioteca,
hábitos de lectura e recollida de propostas.
Non nos foi posible realizar a enquisa a fin de curso, sobre todo tendo en conta que
temos que entregar moi pronto a memoria, cando aínda non rematamos coas
actividades do curso, cando aínda estamos prestando libros... Deberían deixar que se
entregase a finais de xuño.
Aínda que non realizamos a enquisa, si que preguntamos directamente á xente sobre o
funcionamento, e, en xeral, está bastante contenta.
Este curso a biblioteca foi moi visitada especialmente na quincena dedicada ao xogo de
pistas e na semana intercultural.
En canto ao uso da biblioteca, hai que dicir que se utiliza para moitas cousas, como xa
figura no apartado das actividades: sala de lectura, lugar para facer os deberes, para
impartir algunha clase, para ver películas e montaxes en Power Point, para asistir a
conferencias, para organizar intercambios, para buscar información nos libros e na
internet... etc É utilizada, ademais, por moita xente todos os días.

- Reunións periódicas do equipo para organizar actividades e analizar resultados.
Con respecto a este punto, hai que comentar que, como estabamos nun grupo de
traballo, realizamos moitas reunións para aprender e organizar as actividades.
Tiñamos unhas horas de reunión todos xuntos, pero, ademais, realizabamos reunións
en pequenos grupos ou de un en un, e en función das actividades concretas ou dos
problemas que se nos plantexasen. Tivemos que estar tamén moi presentes mentres
durou o xogo de pistas e a semana intercultural.

- Manter contactos co profesorado das distintas materias para animar a que se faga un
uso racional da biblioteca.
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Estes contactos fóronse producindo, mais este é un proceso lento no que cada vez un
maior número de persoas que se implica neste tema. Este curso, debido á creación do
grupo de traballo, mantivemos moito contacto con bastantes departamentos.

En canto ás previsións de futuro, é de desexar que sigamos neste camiño, que cada vez
un maior número de profesores/as e alumnos/as faga un uso racional da biblioteca.
Esperamos poder implicar a un número grande de profesorado para desenvolver o
próximo curso un traballo interdisciplinar no que interveña voluntariamente a práctica
totalidade dos departamentos.

Algúns dos problemas que atopamos son:
- Sería moi importante que existise un bibliotecario profesional que puidese facer
traballos de carácter administrativo: fichar, colocar, prestar... para que o equipo de
biblioteca puidese dedicarse a facer outro tipo de traballo máis creativo e moi
importante para o alumnado: organizar actividades, contactar co profesorado, tratar
de coordinarse para mellorar a competencia lectora do alumnado...
- Cando se utilizan moitos libros e non hai portas para pechalos, hai unha porcentaxe
cada vez máis alta de materiais que se perden ou deterioran.
- Cada vez os cartos da subvención chegan a menos. Cando se queren facer moitas
cousas, precísanse moitos cartos.
- Algunhas actividades previstas non se puideron levar a cabo por falta de tempo.
- Este curso, co problema dos recortes, do maior número de horas de clase e do maior
número de alumnos por aula, algunha xente tiña moi pouco tempo para dedicarse a
participar en actividades complementarias, co cal estase vendo resentida a calidade do
ensino a todos os niveis.
- Finalmente, outro problema é ter que entregar a memoria moi pronto e non poder
dedicar estes últimos días a facer outras cousas. Perdemos demasiado tempo en
trámites burocráticos. Non entendemos os motivos polos que temos que entregar a
memoria tan pronto, cando, por exemplo, os departamentos entrégana a final de
curso.

Melide, 7 de xuño de 2012
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Responsable do Equipo de Biblioteca

Asdo: Gloria Rodríguez Íñiguez

Visto e prace
O Director

Asdo: Xaime Couto Sánchez
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