
 

PROTOCOLO USO BIBILIOTECA 
Curso 2021/22 

A situación COVID19 presenta  unhas circunstancias máis favorables que no comezo do curso 

pasado. 

Pero por prudencia debemos continuar tomando medidas que nos protexan de posibles 

contaxios, dado que non chegamos á situación desexada de inmunidade de grupo. 

Por tal razón, e tendo en conta que se retoman as actividades extraescolares e a apertura da 

biblioteca polas tardes, debemos establecer uns procedementos de aforo e utilización para 

garantizar a protección debida. 

FUNCIONAMENTO  DA BIBLIOTECA POLAS TARDES: 

 A biblioteca abrirá polas tardes de luns a venres en horario de 16:00 a 18:00,  

coincidindo co horario de garda que corresponda a cada profesora ou profesor. 

 A totalidade do alumnado ten dereito ao uso da biblioteca, pero os seus titores legais, 

en tanto se manteña o protocolo COVID19,  non poderán utilizala presencialmente. 

 Establécese un aforo máximo de 16 alumnos/as con presencia simultánea. 

 Por tal motivo, deberán solicitar previamente as familias a través dos seus titores e 

titoras, cunha antelación mínima de 48 horas, a estancia na biblioteca do seu fillo/a. 

Esta solicitude previa non será necesaria no caso do alumnado que ten actividades ese 

día, onde entenderemos que se vai quedar. 

 Poderán solicitar uso da biblioteca con frecuencia regular (exemplo: tódolos martes, os 

luns e os venres…), pero non se garantizará que na totalidade das semanas poida 

disfrutar deses días,  xa que nalgunha ocasión, coincidindo con outras peticións, non 

poida quedarse. 

 Establécense unhas prioridades de uso, no caso de que haxa máis de 16 solicitudes 

para un día: 

 Autorizarase alumnado pola seguinte orde: 

1. O alumnado que vai realizar actividade extraescolar no centro esa mesma tarde. 

2.  Irmáns dese alumnado. 

3. Alumnado con solicitude puntual (para unha soa vez), sempre que realice a 

solicitude con antelación mínima de 48 horas. 

4. Alumnado que solicite frecuencia semanal dun so día. 

5. Alumnado que solicite frecuencia semanal de máis días (progresivamente). 

6. En caso de empate nun dos apartados, selecionaríase ao alumno ou alumna que 

menos veces utilizara este servicio. 

A utilización da biblioteca polas tardes  implicará para o alumnado o cumplimento das Normas 

de Organización e Funcionamento do centro, podendo perder o dereito temporalmente, ao 

uso da mesma o alumnado que incumpla esa normativa. A posible sanción imposta pola 

Dirección do centro, seralle comunicada ás familias con antelación mínima de 24 horas. 



 
Cada tarde de uso, ocuparán mesas segundo agrupamentos que concorden no posible cos 

grupos estables de convivencia ou con unidades familiares, procurando repetir esa ubicación 

no uso regular. O profesor de garda rexistrará o mapa de distribución de usuarios. 

Haberá unha ventilación permanente en condicións climáticas favorables. Na climatoloxía 

adversa poderán pecharse as ventás na medida en que o nivel de CO2 non supere o nivel de 

800. Nese caso haberá que facer ventilación cruzada. 

Estas normas poderán ser revisadas no caso de variar sustancialmente as circunstancias 

sanitarias. 

Tomiño, 1/10/2021 

O Equipo Directivo       

 


