
APERTURA DA BIBLIOTECA DO CEIP DE REFOXOS

A BIBLIOTECA DO PAPAGAIO LOIS


TODOS OS LUNS ATA FIN DE CURSO  
HORARIO DE 15:30 A 18:30 

USUARIOS E SERVIZOS DISPOÑIBLES


Poden acudir alumnos/as, exalumnos/as ou familias.

Están dispoñibles os servizos de:


Préstamos.

Conexión a Internet.

Consulta do fondo bibliográfico.

Recuncho de arte.

Radio escolar.


FUNCIÓNS DOS RESPONSABLES DE BIBLIOTECA


Supervisar o correcto traballo na biblioteca.

Atender e axudar nas dúbidas dos usuarios.

Realizar préstamos de libros e recursos.


Non haberá actividades programadas, soamente se empregarán 
autónomamente os recursos da biblioteca coa axuda dos 
responsables en canto a xestión ou traballos académicos. 

NORMAS DE ASISTENCIA


Os alumnos de ata 8 anos estarán acompañados dun 
adulto durante a súa estancia na biblioteca.


Os demais alumnos poden estar sos pero sempre que 
os acerque e recolla no centro un adulto autorizado.


As familias e exalumnos/as acudirán pola súa conta.


Á entrada realizarase un rexistro de usuarios e 
acompañarase a cada asistente ata a biblioteca.


O único espazo do centro dispoñible será a biblioteca 
e servizos da planta superior.


Rexistraremos a hora da saída e acompañaremos ata a 
porta a cada alumno/a.


O material empregado será devolto na mesa de 
xestión.





MEDIDAS SANITARIAS


Utilización da máscara en todo momento.

Desinfección de mans á entrada.

Ventilación permanente do espazo.

Desinfección do espazo e material empregado.

Mantemento das distancias de seguridade.

Aforo máximo de 26 persoas.




MOCHILA VIAXEIRA 
  Os libros gustan da viaxe e da sorpresa, agardan nos 
andeis ou nos expositores por esa man que, ao abrilos, 
poña en funcionamento a maxia da lectura. 


 A mochila viaxeira permitirá 
levar libros á casa para 
compartilos coa familia: ese 
conto que tanto nos gustou, 
ese libro de poemas que ten 
pa labras fermosas, as 
imaxes dun álbum que tanto 
me abraiaron, esa música 
que fai bailar ás pedras, 
unha película, un libro que fala do tema que andamos a 
estudar... Todos os nosos recursos dentro dunha mochila.


  A mochila viaxeira está pensada para que, desde a 
biblioteca escolar, proporcionar un motivo de encontro 
entre os distintos membros da comunidade educativa 
tomando como motivo o mundo dos libros e da lectura. A 
mochila é o soporte que permitirá aos rapaces e rapazas 
levar á súa casa, en préstamo temporal, uns materiais que 
reforcen o vínculo entre familia e escola no seu labor 
común para a formación dos lectores máis novos. 

DENTRO DA MOCHILA ATOPARÁS

Listado cos recursos que contén a mochila.

Libros, CDs, revistas, películas ou xogos.

Caderno ou carpeta para recibir traballos, fotos ou material 
creado volunatariamente nas casa para incorporar á sección 
dos nosos traballos da biblioteca. Autobús 4, Baleiro.

Enquisa para propostas de mellora ou suxerencias.

NORMAS DE UTILIZACIÓN

Enviarase a mochila cada semana a un alumno/a un venres e 
será devolta o xoves da semana seguinte ao titor.

O material poderá ser empregado na súa totalidade por toda a 
familia, envíanse recursos para todos/as.

Deberase revisar antes de entregar e comprobar que están 
todos os materiais enviados revisando o listado cos recursos.

Poderanse realizar traballos, fotografías ou obras artísticas 
voluntariamente que se compartirán na aula e exporán na 
sección de traballos propios da biblioteca, Autobús 4, Baleiro.

Poderedes enviarnos as vosas propostas de mellora do servizo.

Coidar o material, o deterioro ou rotura pode conlevar a 
reparación ou reposición dos items mal empregados.


