
INSTRUCIÓNS DE 1 DE SETEMBRO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE 

CENTROS E RECURSOS HUMANOS EN RELACIÓN COA ORGANIZACIÓN 

E O FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, DURANTE O 

CURSO 2020/2021, NOS CENTROS DOCENTES DE NIVEIS NON 

UNIVERSITARIOS, DE TITULARIDADE DA CONSELLERÍA DE 

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL. 

CLÁUSULA ESPECÍFICA COVID-19-CURSO 2020/2021 

A biblioteca escolar debe seguir sendo, na medida do posible, o espazo de 

referencia para a lectura, a formación e as aprendizaxes, en liña coas 

instrucións recollidas neste documento, beneficiando así a toda a comunidade 

educativa e ofrecendo oportunidades diversas de acceso a información 

relevante. O seu funcionamento supeditarase, en todo caso, ás pautas ditadas 

pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para o 

conxunto do centro educativo. Teranse en conta, mentres dure a situación 

excepcional por razóns sanitarias, as seguintes medidas: 

1. Desde o equipo de biblioteca planificaranse os distintos escenarios que 

se poidan dar ao longo do curso, incluíndo a posibilidade de cese das 

actividades presenciais, adaptando cuestión como o persoal de atención 

da biblioteca, o horario de atención directa ao alumnado, o aforo máximo 

da biblioteca, as condicións do préstamo de materiais, as actividades a 

realizar dentro da biblioteca, as medidas hixiénicas imprescindibles e 

outros. 

2. Nun escenario de actividade académica non presencial, o equipo da 

biblioteca poderá establecer un horario de atención para profesorado e 

alumnado, co fin de apoiar e orientar actividades de procura de 

información e de selección de recuros documentais para o tratamento 

dos contidos curriculares. Concretarase o medio máis axeitado para 

estes apoios (correo electrónico ou outro). 

3. Actualizarase o espazo web da biblioteca, integrado preferentemente na 

páxina web do centro, como un instrumento esencial para a 

comunicación co alumnado e as familias, a difusión de recursos 



seleccionados, a comunicación de propostas e retos, a publicación de 

producións elaboradas polo alumnado e outros.  

4. O equipo da biblioteca deberá reforzar a función desta no referente á 

selección de recursos relacionados coas distintas áreas de aprendizaxe, 

ofrecendo unha mínima colección dixital de recursos electrónicos 

accesibles no seu espazo web, convenientemente clasificados. 

5. Ante medidas especiais de prevención e actividade non presencial, 

parcial ou total, deberá adaptarse o Plan Anual de Lectura (PAL) para o 

desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro: Hora de ler, clubs de 

lectura, lecturas compartidas e outras. 

6. Promoveranse situación pedagóxicas que favorezan unha metodoloxía 

de aprendizaxe activa a través de proxectos ou retos para a elaboración 

dos traballoas de investigación (busca de información e elaboración de 

productos escritos/orais ou en soporte electrónico). 

7. A biblioteca deberá enfocar a súa actuación a reforzar a adquisición das 

competencias en materia de lectura crítica, de medios de comunicación 

e de habilidades no acceso e produción de información, as denominadas 

competencias ALFIN/AMI. Recoméndase ter en conta o 

desenvolvemento curricular contemplado na Orde de 15 de xullo de 

2015, publicado no DOG do 21/07/2015, referido á mateira de libre 

configuración “Investigación e tratamento da información”, para 1º e 2º 

da ESO, así como a adaptación publicada na páxina de Bibliotecas 

Escolares para 4º e 6º de primaria, co fin de planificar actividades 

sistematizadas para a formación do alumnado nun uso crítico da 

información e dos medios de comunicación, con recuros suficientes para 

a identificación das noticias falsas e a manipulación da información, 

estratexias para a busca e selección de información en “sitios” fiables, 

etc. 

8. Crearanse situación nas que lectoras e lectores se atopen cos conotidos 

culturais en diferentes soportes e formatos, que amplíen a súa mirada 

sobre o mundo e a súa experiencia. 

9. En relación co número de usuarios simultáneos na mesma franxa 

horaria, o Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros 

de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/2021 segundo 



resolución conxunta da Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional e da Consellería de Sanidade do 22 de xullo de 

2020, contempla un máximo do 50%, podendo adaptarse en función da 

superficie disponible e do número total de alumnado do centro, sempre 

que se cumpran as condicións de seguridade axeitadas e a distancia 

entre o alumnado. 

10. O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo 

aqueles que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de 

seguridade e se optimicen os postos disponibles. 

11. En relación coa desinfección do espazo e dos materiais recomendase: 

a. A retirada de materiais que sexan difíciles de limpar como carteis 

vinculados a actividades e proxectos finalizados ou exposicións (en 

andeis ou mesas) de libros ou outros obxectos. 

b. A desinfección do espazo utilizado, ao rematar a sesión, por parte do 

usuario. 

c. A presenza de dispensadores de solución hidroalcohólica ou xabón 

antiséptico a disposición dos usuarios da biblioteca (debe terse en 

conta que cando as mans teñen suciedade visible, o xel 

hidroalcohólico non é abondo, e é preciso usar auga e xabón). 

d. O equipo de traballo da mesa de xestión (ordenador, monitor, 

teclado, rato, superficie da mesa, teléfonos ou material de oficina) 

deberá ser usado preferentemente polos integrantes do equipo de 

biblioteca, e desinfectarase adecuadamente antes e despois de ser 

empregado. 

12. No referente ao servizo de préstamo de libros ou outro material, 

realizarase de xeito habitual, aínda que os materiais devoltos deberán 

permanecer separados en caixas identificadas e illadas, a efectos de 

prevención, un prazo de 4 horas como mínimo (agás que as autoridades 

sanitarias, educativas e do ámbito bibliotecario estipulen outros prazos 

maiores, o que se notificará). 

13. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando 

impliquen un uso compartido mentres dure a situación excepcional. 

14. Hai unhas rutinas nas que cómpre instruír e que pasarán a formar parte 

da “formación de persoas usuarias” da biblioteca: hixienización dos 



postos ocupados ao remate da sesión, mantemento da distancia de 

seguridade, uso da protección facial estipulada polas autoridades 

competentes e hixienización de mansa o entrar e saír da biblioteca. 

15. Cada centro deberá estudar as fórmulas máis axeitadas para procurar a 

complicidade e a participación das familias da súa comunidade 

educativa nas propostas e actividades da biblioteca escolar. 

 

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2020 

O DIRECTOR XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS 

José Manuel Pinal Rodríguez 


