Á

DIRIXIDO A:
DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS DA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA.
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Antes de comezar a memoria pedagóxica queremos aclarar a excepcionalidade
deste curso na Biblioteca do noso centro. A persoa encargada da mesma
dende o ano pasado, Isolina Luis Torres, xubilouse en xaneiro. Tras as
vacacións de Nadal, asumo eu, Carlos Pérez Seara, a coordinación despois de
varios anos traballando no equipo da Biblioteca . Porén, no meu horario carezo
de horas de atención á Biblioteca, agás media hora no recreo do venres onde o
traballo de préstamo e devolución ocupa todo o espazo. O Equipo de
Biblioteca, conformado por cinco membros, tampouco ten horas fóra do recreo .
Como queda reflectido nas actividades a nosa Biblioteca é un lugar vivo, levar
adiante o traballo dinamizador foi grazas o empeño persoal e a colaboración
dos compañeiros de ciclos formativos que asumiron horas de biblioteca, sen
formación na maioría dos casos, no último trimestre cando os rapaces se
incorporan as prácticas nas empresas. Igual que o curso pasado, aínda que o
noso centro fai un esforzo por asignar o maior número de horas posibles á
atención da biblioteca escolar, dadas as restricións para enviar profesorado
suficiente ós centros, non foi ata o último trimestre cando se configura unha
atención completa.
Con todo, a colaboración cos diferentes departamentos, e sobre todo, a ilusión
do alumnado por facer da biblioteca o eixe central da vida do centro permitiu
levar adiante múltiples actividades partindo do local para chegar ó universal.
Seguindo a Ngozi Adichie, na súa obra, O perigo da Historia única: Cada
historia alumea un sendeiro dentro do que non sabemos ó tempo que amplía
as marxes do que nos queda por saber. Aprender a pensar é aprender a
relacionarnos co que non sabemos. Aprender a escoitar é contar historias
tamén. En ambos casos en vez da acumulación e a posesión de información o
que se precisa é confianza. A mesma que quixemos infundir con coraxe dende
a biblioteca do centro.

2

GARDAS DE BIBLIOTECA. 17/18

Hora

Luns

Martes

Mércores

1

8:309:20





2

9:20
10:10





3

10,10
11,00





Isolina Luis




Chus Méndez
Luis Ramilo

Recreo




11:0011:30

Ana Escudero
Teresa Pérez





Luis Ramilo
Chus Méndez

4

11:30
12:20



Isolina Luis



5

12:20
13:10



Isolina Luis



6

13:10
14:00



7

16:00
16:50



8

16:50
17:40



Xoves

Venres










Teresa Pérez






Mar Alvela
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Luis Ramilo
Carlos P. Seara

GARDAS DE BIBLIOTECA. 17/18
3º trimestre

Hora
1

Luns

8:309:20

Martes


Mércores



Xoves

Carmen Domínguez Ana Escudero
Monse C.

Venres


Lourdes

4
2

9:20
10:10

3

10,10
11,00

Recreo




11:0011:30



Ana Escudero



Carmen Domínguez
 Ana Escudero
Monse C.



Lourdes

Cristina Silva



Ana Escudero




Carmen Domínguez

Juan Luis



Lourdes

Ana Escudero
Teresa Pérez





Luis Ramilo
Chus Méndez




Chus Méndez
Luis Ramilo




Luis Ramilo
Carlos P. Seara

Teresa Pérez


Mar Alvela



Monse C.



Monse C.



Monse C.
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11:30
12:20

Monse C.




Juan Luis
Mar Alvela



5

12:20
13:10


Monse C.
Ana Escudero




Mar Alvela
Juan Luis



6

13:10
14:00

Monse C.



Mar Alvela

7

16:00
16:50









8

16:50
17:40









Monse C.
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Distribución do carné de usuario da biblioteca escolar e dunha guía de
normas e servizos da Biblioteca: debido a que neste curso a asignación
horaria do equipo da biblioteca non foi suficientemente amplo, foi
imposible a realización do carné de biblioteca físico en papel
plastificado, pero todo o alumnado e profesorado novo contou cun
número de usuario que lles permitiu acceder ós préstamos dos fondos .
A guía de normas e servizos foi repartida aos alumnos de 1º de ESO e
había algúns exemplares na biblioteca a disposición dos usuarios
interesados.

-

Entrega aos xefes de departamento dun formulario

para que

comuniquen por escrito ao equipo de biblioteca as necesidades de
fondos documentais, as lecturas incluídas no proxecto lector das súas
programacións, e calquera demanda que teña que ver coas funcións
desta: o formulario foi enviado e varios departamentos comunicaron as
súas necesidades de fondos. A biblioteca procurou, na medida do
posible, atendelas, tendo en conta que a nosa prioridade é, sobre todo,
ás lecturas obrigatorias do currículo de ESO e Bacharelato, xa que as
condicións sociais e económicas do noso alumnado fan moi necesaria a
compensación destas por parte do centro. Os departamentos máis
activos foron Galego, Lingua Castelá, Latín e Ciencias Sociais.
-

Reorganización de fondos. Creamos unha nova sección de Poesía, ante
a demanda do alumnado deste tipo de textos, e outra de Cultura Clásica
a petición do Departamento de Latín.

-

Mantemento dos criterios de devolución de préstamos, posibles
sancións polo incumprimento das mesmas porque temos observado
unha perda significativa de fondos todos os anos por esa razón. Igual
que o curso pasado foron dedicadas moitas horas de traballo na
biblioteca á busca de materiais sen devolver por alumnado e
profesorado. De novo decidiuse que nos libros de lectura obrigatoria das
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distintas materias non se puidesen renovar os préstamos máis aló de 15
días para evitar que fosen retidos polos primeiros alumnos que os collen.
Esta cuestión revelou certas dificultades porque o profesorado de garda
no recreo non sempre era consciente de cales eran estes libros e de
cantas veces os levaran prestados os mesmos alumnos (o programa
informático non o permite). O certo é que aínda que a labor de busca de
fondos sen devolver levou moitas horas, conseguimos recuperar a
maioría documentos.

-
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Adquisición e catalogación de novos materiais: como xa dixemos,
procuramos atender as demandas dos departamentos didácticos que
nolas fixeron chegar, a meirande parte de adquisicións foron material
textual (novelas, banda deseñada e poesía), aumentamos, menos do
que quixeramos o material audiovisual. Mantivemos a subscrición a
varias revistas técnicas que revisaremos o próximo curso porque
resultan pouco atractivas para o alumnado. Todo foi catalogado no
programa Meiga de xestión.

-

Revisión

e

mantemento

dos

equipos

informáticos:

os

equipos

mantivéronse en funcionamento con poucas incidencias. En fase de
probas levamos adiante o préstamo dos lectores electrónicos cunha moi
boa acollida por parte dos usuarios da biblioteca.

-

Catalogación dos fondos que aínda quedan nos departamentos
didácticos: o departamento de Inglés entregou fondos que estaban nel
para que pasaran á sala da biblioteca.

-

Mantemento e reforzo na medida do posible do equipo de biblioteca:
este punto foi de novo deficiente do funcionamento da biblioteca este
curso pois a maioría do profesorado con formación, 6 persoas comigo,
non tiña horas dispoñibles para facer gardas, e os que as tiñan foron
asignados a gardas de recreo.

Estas gardas de recreo son

absolutamente necesarias posto que é o tempo en que se fan os
préstamos e a sala énchese cos usuarios. No terceiro trimestre hai un

incremento de horas e profesorado, pero non son reais, porque a
maioría, son profesores sen formación en bibliotecas

de ciclos

formativos liberados porque os alumnos están en prácticas.

-

Difusión dos recursos dispoñibles: elaboráronse cada trimestre paneis
informativos das novidades que chegaron á Biblioteca. Tamén estaba na
sala impresa en papel a guía de uso e servizos da biblioteca. Ante a
imposibilidade de renovar o blogue, pola escaseza horaria do
profesorado,
contas

nas

www.pontedebabel.blogspot.com.es, decidimos abrir
redes

sociais

Twitter,

@outubristas,

Instagram,

@bibliotecadoce, e publicitar os nosos pasos no Facebook do centro. O
resultado máis que aceptable.
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-

Formación de usuarios: reparto da guía de normas e servizos da
Biblioteca escolar cun resumo da CDU nos cursos de 1º de ESO. Os
primeiros días de curso, os rapaces que se incorporan ó centro baixan a
Biblioteca a coñecer a dinámica da mesma e a importancia no día a día
na vida do centro. Lugar de encontro e obradoiro de ideas, os máis
pequenos captan cedo cal é o concepto da Biblioteca Escolar.
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I AVALIACIÓN
-Colaboración co departamento de Bioloxía no Día da ciencia en
galego no mes de novembro. Tendo en conta que a ONU decidiu
declarar o 2017 como Ano internacional do turismo sostible, e que a
celebración deste ano lembraría, así, a viaxe de ciencia máis famosa da
historia: a que fixo Charles Darwin e que estaría no xerme da súa teoría
da evolución, elaboramos un mapa da ruta do Beagle.

E organizamos unha charla de Anxo Carracedo, Director da
Fundación Pública Galega de Mediciña Xenómica.
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Tamén repartimos marcapáxinas coas coordenadas xeográficas
do centro para lembrar o periplo arredor de Galicia iniciado hai 200 anos
por Domingo Fontán para elaborar a súa Carta Xeométrica, o primeiro
mapa moderno de Galicia, deseñado con métodos matemáticos e
exactos.

-Mes da literatura de medo co gallo do Samaín en Novembro,
cunha exposición das cabazas elaboradas polo alumnado.

-O Departamento de Imaxe persoal lanza a Actividade 3 libros por
cabeza, durante o primeiro trimestre, consistente no reto de ler 300
libros entre o alumnado e profesorado do ciclo. Aínda que non se
chegou o obxectivo foi un primeiro paso para implicar ó alumnado, fóra
da secundaria, no día a día da Biblioteca.

-Organizamos co gallo do Día dos Dereitos Humanos unha serie
de actividades centradas nos Refuxiados. Charla e exposición sobre os
Refuxiados coa Coordinadora de Intermón Oxfam en Galicia, Maika
Beltrán. E o máis salientable, a conversión do Salón de Actos nun
campo de refuxiados a partir dos nomes de moitas das vítimas no
Mediterráneo.
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-Nadal, participando no concurso de tarxetas en colaboración co
Equipo de Normalización Lingüística e o Departamento de Debuxo, que
foron expostas nos paneis da biblioteca.

II AVALIACIÓN
-Dillo cun poema, coa adquisición de poemarios moi demandados
polos alumnos, para conmemorar o día dos Namorados.

-Dia da muller traballadora coa exposición de textos pola igualdade.

12

-Celebrouse o Día de Rosalía coa lectura pública no salón de
actos de fragmentos da súa obra e a difusión masiva nas redes da
imaxe de Rosalía elixida polo centro.

Elaboración por parte do

alumnado dos diarios de Rosalía para regalar ás familias.

-Elaboramos a Guía de Viaxe de Berlín, como complemento a
excursión organizada polo centro. (Ver material xerado pola Biblioteca).

-Recibimos a visita de María Menéndez Ponte autora do texto
Nunca seré tu héroe.

III AVALIACIÓN
-Concurso de Capas ficticias, para conmemorar o día do libro.
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A gañadora Erea Lamas, alumna de 2º de ESO.

-Dende a Biblioteca e en colaboración do Departamento de Orientación
pomos en marcha no centro un programa de Mediación escolar.
Realizamos a formación de alumnos mediadores, que terán como lugar de
encontro a Biblioteca do Centro.
A mediación escolar é unha técnica que se utiliza para resolver os
problemas que se presentan na convivencia entre mozos e/ou mozas.
Cando xorde un problema entre dous alumnos/alumnas, pódese optar por
solucionalo utilizando o sistema de mediación ou, pola contra, aplicar as
normas establecidas no centro. Se se opta pola mediación haberá un
compañeiro/compañeira que axude a que ambas as partes dialoguen e
atopen unha solución: O MEDIADOR.
Entendemos que o mellor espazo de diálogo posible é a Biblioteca,
entendendo a mesma como un espazo de convivencia, cesión, e respecto
polo diferente.

-Roteiros Literarios da Esmorga polas rúas de Ourense e do Bosque Animado
polas fragas de Cecebre coa lectura de fragmentos do texto e visita a casa de
Wenceslao Fernández Flórez en Cambre.

-Charla do Octavo Historiador. Grupo de novos historiadores da Universidade
de Vigo. Vellas Historias, Novos Formatos. Videoxogos, cine, comic…na
Historia.
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-Visita de Xurxo Mariño, autor de Ciencia Aventura e Sorpresas dunha viaxe
arredor do mundo. Cunha charla na que gozamos dunhas poderosas imaxes
historiadas para descubrir novas culturas.
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-Buscando a implicación dos ciclos formativos na actividade da
Biblioteca, levamos adiante unha actividade moi ambiciosa colaborando
con Imaxe Persoal. Na actividade, Convértete en portada, se trata de
plasmar portadas de Libros, Discos, e Películas, substituíndo o
protagonista da orixinal polo rostro dun alumno/a ou profesor/a (ver
carpeta de imaxes). O resultado, plasmado nunha exposición, foi
espectacular!!!!.
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-Co gallo do Día do libro levamos adiante a actividade Cita a
cegas cun libro. Cun éxito sorprendente entre alumnado e profesorado.

-Levamos adiante a Semana Clásica, que culmina coa asistencia ás
Xornadas de teatro Grecolatino coa representación do Anfitrión de Plauto e
as Troyanas de Eurípides. Varios alumnos se disfrazan de Musas e Apolos
para incentivar a lectura de textos clásicos.
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-Participación na Festa dos maios e elaboración de dúas obras co
alumnado para despedir a primavera en Ourense.

-Lectura de textos de María Victoria Moreno no Día das letras galegas e
exposicións de lemas na exposición Presume de lingua.
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-Charla da escritora Raquel Castro sobre a obra : As terapias da
doutora Ledicia.

-Continuamos coa aplicación do calendario da Hora de Ler, e
difusión entre o profesorado e alumnado. Seguimos mantendo os vinte
minutos de lectura diaria ó principio da hora de clase programada. Como
estes anos, a Hora de Ler foi rotando ó longo dos seis períodos lectivos
da mañá, e realizouse en toda a ESO.

-Mantemento das Bibliotecas de Aula do primeiro ciclo da ESO.
Neste punto temos o problema do deterioro de material, e perda dalgún
texto. A biblioteca de aula é o espazo lector máis próximo e cotiá no
escenario do ensino e a aprendizaxe escolar. O seu uso é diario para
consultas puntuais, procura de información, lecturas persoais e lectura
grupal. A proximidade dos recursos da lectura enchen as necesidades
de información, complementan e amplían a curiosidade dos alumnos
sobre os temas de estudo, alentan o hábito lector e ademais achegan a
posibilidade de innovación nas metodoloxías do mestre.

-Continuidade do Club de Lectura que vén funcionando no centro
desde hai varios anos, con dous grupos, un para o primeiro ciclo da ESO
e outro para profesorado e persoal non docente. Asume a coordinación
Luca Rosato profesor de Lingua Castelá.
Neste punto é necesario facer un paréntese e mostrar a miña
desconformidade como coordinador polo acaecido na convocatoria
deste curso. O 12 de Outubro quedou fóra da convocatoria porque a
pesar de enviar en tempo e forma o proxecto do Club de Lectura, o texto
en forma física, que non virtual, chegou máis tarde e sen rexistro de
saída de correos.Malia a reclamación da directora, (na páxina seguinte) ,
esta non foi tida en conta.
A continuación os libros traballados no Club 2017-2018:
1º ESO
Donde cantan los árboles, Laura Gallego
Omnia, Laura Gallego
Mutacións xenéticas, Fina Casalderrey
2º ESO
Bajo la misma estrella, John Green
Eleanor & Park, Rainbow Rowell
Segundas oportunidades, Rainbow Rowell
O contador de estrelas, Jaureguízar
3º ESO
O segredo da casa formoso, Héctor Cajaraville
El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon
La delicadeza, David Foenkinos
4º ESO
Ás veces quero morrer coa risa, Birgit Schlieper y Nina Stahl
La soledad de los números primos, Paolo Giordano
La delicadeza, David Foenkinos

ROTEIRO LITERARIO DO BOSQUE ANIMADO DE W.F. FLÓREZ
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Ó
-Atendendo ós criterios de avaliación expostos no noso proxecto de
biblioteca escolar, temos que destacar que a dispoñibilidade dos profesores de
garda de biblioteca foi de novo INSUFICIENTE con só 5 períodos lectivos
aberta á semana ata finais de marzo mellorando bastante entre abril e xuño.
Segue a ser obxectivo do noso proxecto de biblioteca escolar poder usala polo
menos 20 períodos lectivos.

-En canto ao funcionamento e utilidade do programa MEIGA, a avaliación é
positiva para a catalogación e o servizo de préstamo, pero deben ser
melloradas as opcións do programa que permiten a obtención de estatísticas
de libros e usuarios e a posibilidade de traballar importando rexistros desde a
Biblioteca Nacional que é a máis completa para os materiais que nós temos e
que nos facilita moito o traballo de rexistro e catalogación.

-Respecto á dispoñibilidade dos documentos e o servizo de préstamo, non
houbo dificultades salientables. Os fondos catalogados neste curso, a
mediados de maio, foron: material textual 284 volumes, cunha eiva clara no
audiovisual e sonoro con só 10 volumes . Situación que debemos solucionar o
curso vindeiro.

No tocante ás estatísticas de uso os préstamos realizados

(libros, DVDs e CDs) foron 880; a lectora máis activa foi unha alumna de
primeiro da ESO con 39 préstamos, e unha de segundo da ESO con 33, entre
os profesores a profesora de Bioloxía levou 16 préstamos ó longo do curso. De
novo reveláronse os cursos inferiores como os lectores máis activos,
destacando unha clara maioría feminina. Os textos máis prestados son:
1 Recinto gris de Ledicia Costas
2 Death Note I de Tsugumi Oba
3 O Corazón de Xúpiter de Ledicia Costas
4 97 formas de decir te quiero de Jordi Sierra.
Por xéneros destacan como máis prestados a Ciencia Ficción e a Novela de
Intriga. Algo reflectido tamén na avaliación final que pasamos ós rapaces:
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BIBLIOTECAS ESCOLARES E HÁBITOS DE LECTURA
Pedímosche colaboración para coñecer os hábitos de lectura do alumnado. Le con atención e sinala cun X
a túa resposta. Grazas pola túa axuda.
Datos do centro: Nome do centro:_____________________________________
Localidade:___________________Provincia:_____________________ Rapaza __Rapaz__
Cuestionario:
1. Acostumas ir á biblioteca do teu centro...
□
□
□
□ Non vou nunca
2. Con que frecuencia acodes á biblioteca escolar do teu centro, pola túa conta?
□
□
□
□

vez durante o curso

□
3. Con que frecuencia vas á biblioteca escolar, cos teus profesores ou profesoras?
□
□
□
□
□
4. O que máis utilizas na biblioteca son (podes marcar tres tipos de materiais)
□
□
□ Cómic
□
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□
5. Sinala as actividades que realizas cando vas á biblioteca:
□

latos, novela, cómic, poesía...)

□
□
□
□
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□
□

ballos empregando o ordenador

□
□
□
club de lectura, encontros con autores...)
□
facer traballos consultando enciclopedias, a buscar información en internet...)
□

..........................................................................

6. Que tipo de materiais acostumas levar en préstamo?
□
□
□

los de clase

□
7. Como che gustaría que mellorase a biblioteca do teu centro?
□
□
□
Cales?_______________________________

-ROM...)
interesan.

□
□
□
□
□
□

ra (club de lectura, charlas, presentacións...)

□
8. Vas algunha vez á biblioteca pública do teu barrio ou do teu pobo?
□
□
□
□
9. Gústache ler?
□
□
□
□
10. Se estás a ler neste momento algún libro, ¿de onde procede?
__Préstamo __ biblioteca escolar __biblioteca pública __ biblioteca familiar __amigos/as
__Propio
11. ¿Que che inflúe na elección dun libro? Recomendación de
__amigos/as __profesores/as __familia __publicidade
12. As persoas coas que vives len:
□
□
□
□
13. Calcula cantos libros haberá na túa casa
__0 / 10 __10 / 50 __50 / 100 __Máis de cen
14. Cantos libros les ao mes?
__Ningún __1-2 __3-5 __Máis de 5
15. Que che gusta ler máis? Ordena do 1 ao 10
3 Poesía __ Libros de coñecemento
__Contos __ Revistas
1 Novelas __Xornais
2 Cómic __Literatura multimedia
__Teatro __Outros
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- O máis salientable é que os alumnos acostuman ir nos recreos unha
ou dúas veces or semana. Acoden menos en compañía do profesorado,
mellorar isto debe ser un dos retos para o vindeiro curso. Na biblioteca
maioritariamente

realizan

traballos,

levan

préstamos,

empregan

os

ordenadores, para xogar ou traballar, e asisten a actividades e exposicións.
Outros dos obxectivos para o próximo curso será deseñar un plan de
gamificación, e realizar máis charlas ou obradoiros para diversificar actividades.
-Entre o máis lido destacan novelas e cómics. Este curso mellorou
tamén a posición da poesía, en parte porque como xa comentamos creamos
unha sección diferenciada. Os alumnos demandan máis libros relacionados cos
seus gustos, por iso tamén o ano que ven realizaremos un buzón de peticións
para satisfacer mellor a súa demanda. Tamén será importante renovar o
catálogo de revistas pouco axeitadas e moi técnicas para o alumnado usuario.
-Respecto ao nivel de formación dos usuarios temos que destacar a
colaboración dos profesores que usaron a biblioteca como aula, traballando na
localización e uso de documentos e recursos informáticos en 1º de ESO.
-Tocante ao programa de actividades de animación á lectura, tivemos
ampla participación nas que se realizaron. As estatísticas amosan un número
de préstamos que indica un nivel do hábito lector aceptable.
-A utilización na biblioteca das novas tecnoloxías da información foi
constante ao longo do curso, o que permitiu mellorar o proceso de ensinoaprendizaxe. De todos os xeitos observamos problemas no uso dos
ordenadores nos recreos, e unha certa masificación antes das avaliacións pola
entrega de traballos.
-A valoración xeral do funcionamento do noso proxecto de biblioteca
escolar por parte da comunidade educativa é positiva, tendo en conta as
poucas horas nas que este curso estivo aberta, e consideramos necesario
continuar no PLAMBE para acadar os novos obxectivos dende a coordinación.
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Consistirá en vinte minutos diarios de lectura libre en TODOS os cursos
da ESO durante os primeiros vinte minutos da clase.
 O alumno elixirá o libro de lectura (obrigatorio ou non) sen máis límites
que o sentido común.
 O aporte horario á HORA DE LER será a contribución mínima das
materias ao PROXECTO LECTOR. Ademais cada materia poderá ter un
programa lector propio con actividades relacionadas coa natureza dela.
 En diversificación curricular seguirase o horario xeral sempre que
sexa posible e non se desequilibre a carga horaria dos ámbitos.
 O sistema de organización da HORA DE LER será o seguinte:
a) O tempo de lectura será o mesmo para toda secundaria (todos len á
primeira hora, á segunda etc...) .
b) Para evitar a concentración nalgunhas materias a HORA DE LER
modificarase cada semana.
A primeira semana, a 1ª hora.
A segunda semana , a 2ª hora.
A terceira semana, a 3ª hora. etc...
Pola tarde non haberá HORA DE LER . Cada quenda terá unha
duración de seis semanas (en principio repetiranse cinco veces ao longo
do curso escolar). Colocarase un plan mensual informativo nos
taboleiros de cada aula e na mesa do profesor.
c) Os profesores reflectirán no dorso do parte o cumprimento ou alteración
do horario de lectura libre e calquera incidencia que teña que ver con
ela.
d) O titor, na primeira sesión de titoría cos alumnos, explicará o
funcionamento da HORA DE LER, e insistirá na obrigatoriedade da
mesma. Cada alumno traerá o seu propio libro e, en caso de non ter
ningún, poderá pedilo prestado á biblioteca escolar que está aberta
todos os recreos.
e) Os alumnos que non traian libro e non poidan acceder á biblioteca nese
momento, disporán de libros na Sala de Profesores previa petición ó
profesor de garda. A falla reiterada do material de lectura por parte
dalgún alumno, suporá unha falta de orde.
f) O equipo de biblioteca avaliará coa colaboración do profesorado e
alumnado a HORA DE LER atendendo ao número de sesións
realizadas, ao número de títulos lidos, ás variacións dos hábitos lectores
e ao grao de satisfacción da comunidade escolar.
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Tendo en conta que a competencia lingüística é unha das debilidades do
noso centro, consideramos moi importante que o profesorado se implique
na mellora do nivel lector dos nosos alumnos xa que redundará en beneficio
dos resultados académicos e da calidade do ensino do noso centro.

“

”

CALENDARIO SEMANAL “HORA DE LER” PARA A 1ª AVALIACIÓN para
todos os cursos da ESO
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CALENDARIO SEMANAL “HORA DE LER” PARA A 2ª AVALIACIÓN para todos
os cursos da ESO
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CALENDARIO SEMANAL “HORA DE LER” PARA A 3ª AVALIACIÓN para
todos os cursos da ESO
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Esbozamos as nosas liñas directrices para o curso vindeiro. Malia as
dificultades horarias do

equipo

queremos ser optimistas e

estamos

convencidos que o mellor está por vir.
-Organización e xestión: Incrementar o número de fondos audiovisuais. Chegar
ò obxectivo dos 1000 préstamos.
-Laboratorio de aprendizaxes: Traballos por proxectos tomando como
referencia o traballado no día da Ciencia en Galego. Implicar neste laboratorio
creativo ós ciclos formativos.
-Alfabetizacións múltiples: Potenciación da gamificación dende a Biblioteca.
Creación da figura do alumno colaborador.
-Fomento da lectura: Obter de novo o club de lectura. Fomento da lectura nos
ciclos formativos.
-Biblioteca inclusiva: Incrementar o catálogo con referencias para alumnado
con necesidades educativas especiais.
-Competencia informacional: Normalizar o préstamo de libros electrónicos.
-Outras actuacións: Expurgo e mantemento da biblioteca como lugar de
encontro para alumnos mediadores.
-Avaliación: Non incidir na fase final do proceso. Xerar enquisas sobre
preferencias lectoras. Avaliar ó profesorado sobre o traballo da biblioteca.
Coordinador da Biblioteca
Carlos Pérez Seara

VISADO: Directora do IES 12 DE OUTUBRO. BEATRIZ RODRÍGUEZ REGO

Maio 2018.
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