
BIBLIOTECA ESCOLAR J.A. VALENTE  

IES 12 DE OUTUBRO 

MEMORIA PLAMBE 2021-2022                   Logo creado por África Franco I BAC 

O primeiro que temos 

que destacar este curso é 

o cambio no programa 

de xestión Meiga. 

Formamos parte dunha 

serie de centros que 

neste 21/22 mudamos a 

Koha. Foi en Febreiro 

cando se levou adiante a migración despois da formación Platega e a axuda de Xercode. 

A xestión informatizada da biblioteca escolar é unha característica fundamental do 

modelo de biblioteca proposto dende a UNESCO e apoiado polo Ministerio de 

Educación (Marco de referencia das bibliotecas escolares, 2011) e a Consellería de 

Cultura, Educación e Universidade (sucesivas convocatorias do PLAMBE). Despois de 

máis dunha década empregando o Meiga, dende o ano 2018 desenvolveuse un proxecto 

piloto para a implantación do Sistema de Xestión KOHA nas Bibliotecas escolares de 

Galicia.  
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I AVALIACIÓN 

-Un ano máis celebramos no noso 

Centro o Día da Ciencia en Galego, 

neste ano dedicado as figura de Alan 

Turing e Tarsy Carballas. Nunha 

colaboración entre os departamentos 

de Tecnoloxía e Bioloxía o alumnado 

de 3º ESO botando man da súa 

creatividade demostrou que as 

computadoras poden ter unha segunda 

vida e que a imaxinación é quen de 

impulsar un desenvolvemento 

inclusivo. Ver Imaxes. A figura de Turing foi homenaxeada polo alumnado de 4º ESO. 

Preparou en cartón computadoras que nos puxeron ao día sobre o home que descubriu o 

concepto de máquina Universal. Así mesmo, deseñaron nas aulas de tics, blog sobre a 

importancia da Intelixencia Artificial no mundo do deporte e da medicina entre outros. 

Por último o alumnado de Anatomía Aplicada no apartado de expresión corporal 

preparou un vídeo cun programa de entrevistas sobre a problemática dos incendios 

forestais e a recuperación posterior do solo. Rendendo así homenaxe a científica galega 

Tarsy Carballas. Todo o alumnado e profesorado do Centro recibiu un marcapáxinas 

dende a biblioteca para conmemorar o día.  

 

-Mes da literatura de medo co gallo do Samaín en Novembro,  cunha exposición das 

cabazas, un concurso de epitafios,  e lecturas dramatizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.12outubro.gal/index.php/galeria-mes-da-ciencia-21
https://www.youtube.com/watch?v=oo34tabrnFc&feature=youtu.be
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-Para conmemorar o 

25 de novembro 

aumentamos os 

fondos da Feminoteca 

con un expositor 

permanente e 

tinguimos de negro o 

centro visibilizando o 

compromiso diario do 

Doce coas violencias machistas.   No patio lemos un comunicado e poemas do alumnado 

rexeitando a violencia machista.  

 

-Celebramos o día da discapacidade  rendendo homenaxe o traballo diario e motivación 

de dous alumnos do centro Antía e 

Diego, que sempre teñen un sorriso 

por resposta. Tamén un recoñecemento 

o papel da súa coidadora, Chelo e por 

suposto do Departamento de 

Orientación. A inclusión da 

discapacidade é condición esencial 

para o respecto aos dereitos humanos, 

o desenvolvemento sustentable, a paz e 

a seguridade. Tamén é unha cuestión 

crave para cumprir coa promesa de "non deixar a ninguén atrás" da Axenda 2030 para o 

Desenvolvemento Sustentable. Respectar os dereitos das persoas con discapacidade non 

é só unha cuestión de xustiza, senón un investimento no noso futuro común. 

 

 

-É un motivo de orgullo para todo o centro que unha 

editorial do prestixio de Edelvives encargase a 

recompilación de contos feministas a Elena Ojea, profesora 

de Lingua Castelá no 12. Celebramos a presentación do 

libro no Salón de Actos. O centro puxo en marcha este ano 



 

4 

un ambicioso plan de igualdade que ten como obxectivo mover ao conxunto da 

comunidade educativa a reflexionar sobre os prexuízos nos que todos e todas fomos 

educados e que seguen transmitindo, os medios de comunicación, o cine, a publicidade, 

a literatura ou incluso o ensino. Esa reflexión era a que xa facía Dona Emilia nos seus 

textos.  

 

II AVALIACIÓN 

-Celebramos o entroido dun xeito moi especial, cada día cun motivo alusivo a 

unha temática concreta. Pomos en marcha un concurso de máscaras, os traballos 

presentados sorprender pola súa alta calidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recibimos a visita de Raquel Graña autora do libro 

Sex-on que donou a biblioteca despois dunha 

interesante charla sobre sexualidade.  

E dentro do noso ambicioso plan de Igualdade 

colocamos a bandeira LGTBI na fachada do centro. 
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-En colaboración do Departamento de Bioloxía, e dentro do ámbito do traballo por 

proxectos, dedicamos unha parte do proxecto trimestral a homenaxear aquelas mulleres 

as que a historia non tratou como correspondía a súa valía. Medrar escoitando que as 

mulleres ocupan un papel secundario ou que son incapaces de lograr retos 

inimaxinables, condiciona o mundo en que vivimos. Polo tanto, faise necesario dar vida 

a todas aquelas historias das nosas Mulleres Visibles, ás das mulleres que loitaron a 

contraxeito e lograron metas que se lles vetaron ou obstaculizaron polo seu xénero. É 

preciso rescatar algunhas desas heroínas, aquí a galería de fotos das mesmas. 

 

-O 24 de marzo, 

participamos nas Tertulias 

Literarias do Concello 

celebradas no Liceo de 

Ourense. 

Alumnos e alumnas de 4 

Eso e Bacharelato 

debatiron con centros como 

o Couto, a Lagoa de Antela ou Divino Maestro en torno a obra El río baja sucio de 

David Trueba. Galería de imaxes. 

https://www.12outubro.gal/index.php/galeria-ciencias-igualdade-4
https://www.12outubro.gal/index.php/tertulia
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-Tamén en marzo pasou polo 12 unha das autoras 

novas máis importantes da literatura galega. Antía 

Yáñez falou do proceso creativo na súa obra e sobre 

todo de igualdade. Porque Antía é unha autora 

comprometida, onde a diversidade, esas 

características que nos fan únicos: xénero, 

orientación sexual, personalidade, discapacidade, 

están sempre presentes. Unha autora inclusiva que 

dalle voz a personaxes con diferentes perspectivas 

creando un todo único e diferente a un tempo. 

-Participamos na homenaxe polo pasamento da nosa compañeira Mariolanda Mosquera 

Paans, coa convocatoria por segundo ano dun concurso de relatos en inglés. Aquí os 

gañadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aproveitamos o 8-M para visibilizar o plan de igualdade co fin de lograr unha 

igualdade entre xéneros real e efectiva, creando un ambiente baseado no respecto ás 

diferenzas persoais (ben sexan por xénero, raza, ideoloxía, capacidade…), equidade e 

tolerancia. Para desenvolveren todo isto, as alumnas e alumnos deste centro expresan a 

través de actividades de diversa índole o seu compromiso coa empatía, a inclusión e o 

respecto mútuos, entre outros, contribuíndo deste xeito á mellora do clima escolar.A 

continuación presentamos diversos vídeos nos que se lle outorga o valor propio ás 

https://www.12outubro.gal/index.php/antia-yanez
https://www.12outubro.gal/index.php/plan-de-igualdade
https://www.12outubro.gal/index.php/plan-de-igualdade
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figuras femininas que durante séculos foron agochadas e infravaloradas nunha 

sociedade exclusivamente masculinizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III AVALIACIÓN 

 

 

 

-Celebramos o día do libro, 23 de abril, e a 

revolución dos cravos, 25 de abril, 

regalando unha destras flores o venres 22 

na biblioteca. A iniciativa foi toda unha 

festa e esgotamos reservas. Imaxes. 

 

 

 

 

-Organizamos a festa dos maios coa colaboración da AMPA. Elaboramos os nosos 

propios maios e coplas. Levamos o primeiro premio ó maio creativo do Concello e o 

primeiro premio ás coplas do diario La Región.  No seguinte enlace pódense escoitar as 

nosas coplas.  

 

 

 

https://12outubro.gal/index.php/caraveis
https://www.youtube.com/watch?v=g0qOxykTboY&feature=emb_logo
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-Abrimos a biblioteca á comunidade celebrando na mesma un acto en colaboración coa 

Fundación Vicente Risco. Debido a publicación, pola Cátedra Valente da Universidade 

de Compostela, do texto Valente epistolar celebramos un acto na biblioteca onde de 

xeito cruzado lemos poemas de Vicente Risco, Antón Risco e Jose Ángel Valente. O 

director da Cátedra, Claudio Rodríguez Fer, agasalla a nosa biblioteca cun texto de 

Valente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Celebramos a Semana das Letras recibindo a visita de 

Olga Novo ó 12. Premio Nacional de poesía no 2020 

traballamos a súa vinculación coa terra e a memoria coa 

lectura de poemas de Feliz Idade. A súa obra une de xeito 

perfecto a suposta alta cultura e a tradición. 
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-As bibliotecas escolares somos unha rede. 

Preparamos envíos para diferentes bibliotecas 

que solicitan a nosa colaboración. Na imaxe o 

paquete con seis exemplares de Fóra de Si de 

Suso de Toro para enviar ó Club de Lectura 

do CPI Manuel Suárez Marquier no Rosal, 

Pontevedra. 

 

 

-Organizamos un Roteiro literario da Boca do Inferno de Jaureguizar para o alumnado 

de 1º da ESO. Coordinado polo Departamento de Galego e a biblioteca, percorremos a 

cidade buscando misterios e atopando arte e literatura para descubrir a esencia do vello 

Ourense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Destacamos durante todo o curso a 

implicación das familias . Un 

exemplo e o Club de Lectura de 

pais e nais, este curso celebrado vía 

Webex, contando coa presenza de 

autoras como Rosa Aneiros. Aquí a 

sesión completa.  
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-David L. Gesto profesor do Departamento 

de Plástica elabora esta sinalización do noso 

atlas literario a partir dunha enquisa 

realizada entre o profesorado dos lugares 

literarios máis significativos da literatura. 

Vetusta, Invernalia, Castroforte, Brigantia ou 

a Atlántida locen na nosa Biblioteca 

indicando que os libros non teñen fronteiras. 

 

 

 

 

 

-O 20 de maio pechamos a 

biblioteca para iniciar unha 

reforma integral da mesma 

(iluminación, mobiliario, 

chan…). Ante a falta de espazo o 

primeiro paso foi desafogar os 

andeis da biblioteca coa 

colocación dun gran estante no 

corredor que vai dende a zona de 

secundaria ó pavillón de ciclos 

formativos, abrindo e gañando 

tamén espazos á lectura. 

Agardamos iniciar o curso 

vindeiro con imaxes da nosa 

nova biblioteca. Ilusionados non 

atopamos mellor xeito de rematar 

esta memoria.  


