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PROTOCOLO 
BE "CARLOS LABRAÑA"

A aplicación deste
protocolo estará
sempre ligada ás
necesidades do
centro e o que diten
as autoridades
sanitarias.

HORARIO
LECTIVO E
AFORO DA
BIBLIOTECA

A BE "Carlos Labraña" está conformada por unha aula con recursos para a

investigación, outra para a narrativa, outra experimental, un xardín lector, a

radio Experimental, unha sala de teatro e unha ludoteca de xogos.

Neste curso a bilblioteca, permanecerá aberta nos recreos, debido ás limitacións

Covid, será un  espazo ao que non poderán ir libremente cando desexen, pero

do que gozarán todos en diferentes quendas.  Os máis de 400 discentes

entrarán por aulas, nas que se priorizará que coincida o mesmo nivel do xeito

máis próximo, así poderán compartir os diferentes espazos de biblioteca e

interactuar.

En horario lectivo, a biblioteca permanecerá aberta a toda a comunidade

educativa, con reserva de espazos por aula. Sendo a capacidade dun 75% de

persoas, sempre que a incidencia sexa baixa e un 50% en alta, e sen poder

mesturar clases. Polas tardes permanecerá pechada ao igual que todo o centro

(salvo para actividades puntuais sempre que a incidencia sexa baixa), este curso

tampouco haberá actividades extraescolares.

A biblioteca estará ventilada antes e despois das sesións, e se a climatoloxía o

permite, tamén durante o seu uso. Neste curso iniciaremos obradoiros nos

recreos sempre respectando as normas de hixiene.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL E COLECTIVA

BE "CARLOS LABRAÑA"

A nosa biblioteca ten dúas portas de
acceso, polo que unha será para entradas e
a outra para as saídas. Na entrada hai un
posto con xel hidroalcohólico para
desinfectar as mans de uso obrigatorio, o
aseo está na mesma entrada, para quen
opte polo lavado (certo alumnado con
problemas na pel). Tamén haberá
desinfectantes e panos desbotables que os
usuarios e usarias usarán cando manipulen
materiais compartidos, coma ordenadores,
ipads, etc. 

Aplicarase a capacidade xeral das
bibliotecas municipais, cun 75% en
incidencia baixa, separados en aulas
burbulla, polo cal non terán que gardar
distancia, pero continuarán con todas as
pautas hixiénicas, así como os protocolos
de ventilación vixentes. 

 Recupérase o procedemento habitual de
préstamo de libros e material sen que teña
que ser sometido a corentena.

Deste xeito a comunidade educativa
recupera o préstamo presencial, deixando de
ser a biblioteca unha canle para a entrega de
caixas de libros ás aulas. Xa poderán
recollelos organizadamente.

Recuperamos obradoiros nos recreos, o club
de lectura e o espazo argalleiro. A radio
Experimental, terá unha cabida de catro
discentes e dous adultos/as, sempre que a
incidencia sexa baixa e respectando as
normas hixiénicas vixentes.

Recuperamos o
préstamo presencial,
os obradoiros nos
recreos, o club de
lectura e o espazo
argalleiro .
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