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GUÍA DE USUARIOS CURSO 2017-2018 
GUÍA DE USUARIO. BIBLIOTECA  CIFP COROSO 

A misión da biblioteca do CIFP Coroso é respaldar a actividade desenrolada no centro, 
ademáis de contribuir á difusión cultural ó desenvolvemento do coñecemento e a 
creatividade en beneficio de  toda a comunidade educativa. 
A guía que a continuación se presenta pretende dar a coñecer  os recursos  e  ferra-
mentas  dispoñibles, ademáis doutros aspectos relacionados coa organización da 
mesma. 
O equipo de biblioteca agradece  que teñades nas vosas mans esta guía, e invítavos a 
ser partícipes do crecemento e desenrolo 
 deste valioso recurso. 
Atentamente:   
  

 

CIFP COROSO 
RÚA DOS ESTUDANTES Nº5; CP:15960 
SANTA UXÍA DE RIBIRA 
A CORUÑA 
Telef: 881866874/ Fax: 881866885 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA CIFP COROSO 

“ Moito que ler, moito que ver. A biblioteca útil para a fp” 
www.edu.xunta.es/centros/cifpcoroso 

MISIÓN DA BIBLIOTECA CIFP COROSO 
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A superficie dedicada á biblioteca é de 153 m2 con accesibilidade para persoas 
discapacitadas. Está ubicada no centro novo, ó carón  do departamento de 
orientación. 
A biblioteca do CIFP “COROSO” está dividida en dúas partes diferenciadas: unha zona 
con sillas, que dispónde canón proxector, pantalla e equipo de son, co cal está 
habilitada para organizar conferencias, certames e calquera actividade que precise do 
uso de medios audiovisuais, e que cunha pequena reorganización pode acoller máis 
de 90 persoas. 
A segunda zona é a adicada ao estudo, a lectura e a busca de información. Dentro 
dela podemos distinguir:  
Zona de préstamo e xestión: Dotada dun ordenador conectado a Internet, no que está 
instalado o programa de xestión Proxecto Meiga, dende o cal se realizan todos os 
procesos de xestión de empréstitos e catalogación de fondos. 
Zona de consulta e WI-FI: catro postos con ordenadores con conexión a Internet, 
destinados á busca de información. Tamén dispoñemos dunha rede aberta wi-fi a 
disposición dos usuarios da biblioteca. 
 Zona de lectura:  
 Zona de lectura formal: con mesas de equipamento estándar. 
 Zona de reunión e lectura informal: dotada dunha mesa con butacas e revisteiros. 
Zona con fondos bibliográficos: 
As paredes están ocupadas na súa totalidade por andeis, nos que podemos atopar os 
case 7000 fondos catalogados. 
 
Os procesos de xestión da biblioteca realízanse empregando o programa MEIGA. Este 
programa 100% galego permítenos entre outras utilidades: 
 Realizar empréstitos e devolucións. 
 Catalogar os fondos. 
 Consultar dende calquera ordenador con conexión a 
internet, o catálogo da  nosa biblioteca, así como o de outras 
bibliotecas de Galicia  que empreguen o mesmo programa. 
O sistema empregado para a catalogación é a CDU ou clasificación 
decimal universal. 

1. RECURSOS DA BIBLIOTECA. 
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 O sistema de catalogación empregado é a CDU (Clasificación Decimal Universal), sendo este o sistema máis utilizado en bibliotecas de todo o mundo . Abarca todas as ramas do coñecemento e a súa notación é independente de calquera idioma ou alfabeto.  Consiste en agrupar os libros por temas, dando un número a cada grupo. As súas categorías están adaptadas á nosa biblioteca na cal utilizamos unha CDU simplificada. Algunhas categorías CDU da biblioteca CIFP Coroso:   629: Automoción  697: Frío e calor  621: Electricidade e electrónica  66: Industrias alimentarias  658: Organización de empresas  81G: Gramática e aprendizaxe de linguas  82: Literatura  53: Física  54: Química  51: Matemáticas  34 Dereito...  INFORMACIÓN DA ETIQUETA-LOCALIZACIÓN ANDEIS:  Por outra banda a información que ten a etiqueta, permítenos unha rápida localización nos andeis.  Dentro de cada categoría os libros ordénanse alfabeticamente, por autores e títulos das súas obras. Se non figura apelido do autor ordénanse alfabeticamente coas tres primeiras letras do título.           O CÓDIGO DE CORES:   As cores que aparecen nas etiquetas das sinaturas  81: Lingua e 82: Literatura  serven para definir a lingua na que está redactada a publicación, o resto das materias teñen a etiqueta en cor branca, quedando como segue: 

No caso das publicacións  de outras materias en idiomas extranxeiros utilizaránse os mesmos códigos de cores. 

2. ORGANIZACIÓN DOS FONDOS. A CLASIFICACIÓN  CDU 

81G: GRAMÁTICA E  AUTOAPRENDIZAXE DE LINGUAS  Tres primeiras letras apelido do autor en maiúsculas  Tres primeiras letras título en minúscula eliminando artigos e preposicións 

  

    
INGLÉS GALEGO CASTELÁN FRANCÉS 

 
OUTRAS 
LINGUAS 

 
RESTO DE 
MATERIAS 

81G 
 
DEA 
 
mec 
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Os andeis na biblioteca están numerados, habendo un total de  47 andeis. En cada andel están repartidas as materias segundo a clasificación CDU do seguinte xeito: 

3. PLANO DA BIBLIOTECA. UBICACIÓN MATERIAS CDU 

 53: Física 
54: Química 
51: Matemáticas 

 629: Automoción 
 

 62: Tecnoloxía 

  621: Electricidade e 
electrónica 

  66: Industrias alimentarias 
697: Frío 

  6 

  7 

  8 

  9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  19 

  

  

  

  

  

658: Organización de  
empresas 

Valeiro 

55: Xeoloxía 
502: Natureza 

82N : Narrativa inglés 
82N: Narrativa francés  

93: Historia 

93: Historia 

81: Lingua castelá 
82N: Lingua castelá  
Narrativa 
 
82N: Lingua castelá   
Narrativa 
 

82N: Lingua castelá.  
Narrativa 

82N: Lingua castelá.  
Narrativa 

82P: Lingua castelá. Poesía 
82T: Lingua castelá. Teatro 

82N: Lingua castelá.  
Narrativa 

82N: Lingua castelá. 
Narrativa 

82N: Lingua galega.  
Narrativa 

82N: Lingua galega 
Narrativa 

82N: Lingua galega  
Narrativa 

82P: Lingua galega. Poesía 
 

82N: Lingua galega.  
Narrativa 

82C: Cómic  
81G : Gramática e  
aprendizaxe  linguas 
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3. PLANO DA BIBLIOTECA. UBICACIÓN MATERIAS CDU 

Material Audiovisual 
Varias 
CDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68: Informática 
61: Medicina e saúde 

15: Psicoloxía 
37: Educación.Ensinanza 

794: Xogos de mesa 
791:Cine 

37: Educación. Ensinanza 

34: Dereito 

1: Filosofía e ética 

75: Pintura 
74: Debuxo artístico 

31: Socioloxía 
32: Política 

78: Música 

796: Deportes 
92: Biografías 

0: Diccionarios 
7: Historia da Arte 

0: Diccionarios Francés 
0: Diccionarios Inglés 
0: Diccionarios Latín e 

0: Enciclopedias 

0: Enciclopedias 

0: Enciclopedias 

0: Diccionarios  91: Xeografía. Viaxes 
39: Folclore e costumes 

2: Relixión 

Revistas técnicas 

Revistas técnicas 

Outras revistas 

Revistas idiomas 
 extranxeiros  
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3. PLANO DA BIBLIOTECA. UBICACIÓN MATERIAS CDU 
No seguinte plano podedes atopar a localización dos andeis e das materias CDU que hai na biblioteca: 
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O programa MEIGA empregado para a xestión informatizada da bibllioteca permítenos  
consultar os fondos da biblioteca, no  OPAC MEIGA (On Line  Public Access Catalogue), 
é dicir, a base de datos en liña dos fondos da biblioteca. 
 
Pódese facer a consulta dende calquera ordenador que esté conectado a internet, 
premendo no seguinte enlace: 
 
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?
CodigoBiblioteca=CER004 
 

 
 
 
E entrase na páxina web do programa MEIGA da biblioteca CIFP COROSO. 
Nesta páxina aparecen varias informacións sobre a biblioteca: novidades, os títulos 
máis emprestados, novas da comarca, etc... 
Tamén é posible de consultar en liña os fondos da biblioteca e a súa dispoñibilidade. 

4. CÓMO REALIZAR UNHA BUSCA DOS FONDOS. 
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Na columna que aparece á esquerda da pantalla aparece o seguinte menú, no que se 
pode, entre outras utilidades, realizar unha busca dos fondos da biblioteca: 
 
 

4. CÓMO REALIZAR UNHA BUSCA DOS FONDOS. 

 

Aparecerá esta pantalla de busca, poderase buscar por autor, título ou tema: 

 Buscar información 

   Busca na biblioteca 

    Busca avanzada 
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4. CÓMO REALIZAR UNHA BUSCA DOS FONDOS. 

Do resultado da busca obtense información da localización nos andeis segundo a clasificación CDU, ademáis  da dispoñibilidade do mesmo. 

Tamén se poden consultar os fondos de calquera outra biblioteca pública de Galicia que utilice o Meiga localizándoa previamente no buscador:   http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/  
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 A biblioteca so permanecerá aberta cando haxa un profesor/a encargado. 
 Na biblioteca só se pode falar nun ton que non perturbe a lectura ou o estudo do 

resto dos compañeiros. En todo caso, é obrigatorio atender aos requirimentos do 
profesor responsable ou dos compañeiros que solicitan máis silencio. 

 Non se permite comer nin beber. 
 Deberase manter a biblioteca limpa e o mobiliario coidado. 
 Os móbiles MP3 e outros aparellos electrónicos deberán estar silenciados. 
 É moi importante que cada cousa estea no seu sitio. Antes de abandonar a 

biblioteca as cadeiras e as mesas deben quedar ordenadas. 
 Para usar os xogos na sala, deberase cumprimentar o rexistro de préstamo sala.  

Despois do seu uso volveranse a colocar no seu lugar. Para levar os xogos á aula 
deberá ser un profesor o que rexistre o préstamo como responsable. 

 Para a consulta de fondos na sala non será necesario o rexistro, e ao remate da 
consulta deixarase o material consultado no lugar habilitado para tal fin, para que 
sexa o persoal responsable o que coloque os fondos no seu lugar. 

 Para utilizar os ordenadors deberá solicitarse a chave á persoa responsable e 
cumprimentar o rexistro de uso. Calquera incidencia sobre o funcionamento dos 
equipos rexistrarase neste rexistro de uso. Pódese solicitar aos encargados a 
instalación de novos programas, considérase falta grave a instalación de calquera 
programa ou utilidade por parte do usuario 

 
 

5. NORMAS DE USO DE BIBLIOTECA  
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   Pódense levar en préstamo libros, vídeos, dvds, e cds. 
 O período de préstamo para os libros será de 15 días, podéndose pedir 

unha prórroga se se solicita antes de que expire o plazo.  
 Poderanse retirar dúas obras como máximo. 
 Para levar este material hai que dirixirse á persoa encargada para que 

rexistre o préstamo. Seguirase o mesmo proceso para a devolución. 
 Os préstamos realizaranse so nos RECREOS da mañá (11:30-12:00) e da 

tarde (18:30-19:00) semper se estea un profesor de garda na biblioteca. 
É necesario presentar o carné da biblioteca ou o DNI. 

 Non se prestan enciclopedias para levar a casa. 
 O usuario que non devolva os préstamos no período indicado recibirá 

notificación da demora e quedará excluído do servizo de préstamo ata que 
realice a devolución. 

 Os usuarios que deterioren ou perdan unha obra deberán repoñer outra 
igual ou depositar o valor correspondente á mesma. 

5. NORMAS  DE PRÉSTAMO. 
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Cada dous martes de 11:30 a 12:00 h reunímonos na biblioteca do Coroso.  
A principal característica deste club de lectura é que os libros que lemos están en 
inglés. 
A incorporación ao club podedes facela en calquera momento do curso. Animádevos a 
participar e mellorar o voso inglés lendo! 
Máis información das actividades do club de lectura en : 

http://corosobiblio.blogspot.com.es 
http://internacionalcoroso.blogspot.com.es 

 
 
 
 
A biblioteca é tamén un espazo no que teñen moita relevancia as actividades de 
difusión cultural e profesional servindo de soporte á actividade desenvolvida polos 
departamentos do centro:  coordinación de dinamización da lingua galega e 
departamento de orientación e información profesional. 
Máis información sobre as actividades desenvolvidas este curso: 
  http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcoroso/en/taxonomy/term/271 

http://normalizacoroso.blogspot.com.es 
 

 
 

 
 A opinión dos usuarios da biblioteca interésanos moito, polo que se non atopades o 
que precisades, non o hai na biblioteca, ou tedes algunha outra proposta que facer 

referente ó servizo e á súa mellora, estaremos á vosa 
disposición en : 
 
caixa de suxestións e queixas da páxina web do cifp coroso 

http://www.edu.xunta.es/centros/cifpcoroso/gl/node/496 

6. ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Á LECTURA. CLUB DE LECTURA “CLOSE TO EUROPE” 

8. SUXESTIÓNS E  PROPOSTAS DE MELLORA: 

7. OUTRAS ACTIVIDADES NA BIBLIOTECA 

 


