
PROTOCOLO PARA USO DA BIBLIOTECA 

 

Para que a biblioteca goce de boa saúde e proporcione aos usuarios unha serie de funcións 
informativas e recreativas debemos todos nós asumir o respecto que esta se merece e 
responsabilizarnos da boa utilización do seu espazo e equipamento. Por iso debemos ter en 
conta unhas normas de comportamento e de uso das diferentes zonas, que se expoñen a 
continuación. 

Consideracións xerais 

O profesorado debe facer unha supervisión, antes e despois da utilización por parte do 
alumnado, para ver se todo está no seu lugar e en correctas condicións anotando no parte 
de incidencias calquera dano ou acto de vandalismo. Se é o caso, pediranse 
responsabilidades e aplicaranse as correccións disciplinarias establecidas no RRI ou NOF. 

Debemos aproveitar a luz natural polo que se subirán as persianas. 

 A entrada e saída debe facerse con tranquilidade, evitando as carreiras . 

 O mobiliario está distribuído para cada espazo, polo que, se é necesario que os/as 
usuarios/as  cambien de lugar algún destes elementos, deberano colocar no lugar que lle é 
propio  antes de abandonar a Biblioteca. 

Queremos unha biblioteca versátil, que poida albergar actividades, charlas, exposicións, etc. 
Por isto, a biblioteca está deseñada para ser móbil e crear un gran espazo. Pero debemos 
devolver todo ao seu lugar orixinal canto antes, unha vez acabado cada evento.  

A biblioteca consta de dúas estancias, dadas pola súa arquitectura, unha para infantil e 
primaria e outra para secundaria, que definen a localización dos fondos pero non así a 
utilización dos espazos. A biblioteca é de todos e para todos.  

Os espazos da biblioteca 

A biblioteca consta de diferentes espazos para dar amplitude de ofertas aos usuarios. 

1 Unha zona de estudo e lectura que consta de 3 mesas para 18 usuarios onde debe 
prevalecer unha relativa quietude e silencio para non molestar os demais. As mesas e 
cadeiras deben quedar no seu sitio e limpas. 

2 Unha zona de “lectura- relax” onde poden manterse conversas a un volume adecuado. 
Ten un sofá e catro pufs con dúas mesas baixas para a prensa, que se deben coidar con 
moito mimo. Preto, uns revisteiros e unhas librerías onde atoparemos os fondos 
documentais máis visuais e “lúdicos”, cómics, catálogos,etc. 

3 Unha zona multimedia para oito usuarios dotada de catro ordenadores conectados a unha 
impresora. O uso destes elementos estará destinado  a actividades relacionadas coa 
consulta e busca de información de contidos académicos e lúdicos e non para redes sociais 
nin xogos que non estean autorizados polo profesorado. Cando sexa necesario utilizar as 
redes sociais para algún traballo académico  pedirase permiso ao/á encargado/a da 



Biblioteca nese momento. O encargado tamén será informado cando se desexe facer uso 
da impresora. 

 Haberá un responsable de cada ordenador que debe anotar o  nome, curso e hora nunha 
lista de partes. Segundo a demanda, poderase crear algún sistema de rotación, tempo de 
uso, lista espera....... 

4 Zona de reprodución de CD e DVD que consta de pantalla, reprodutor e saída para catro 
auriculares ademais dun moble para esta clase de formato con sete pufs para acomodarse. 
Haberá tamén un responsable que se anotará no parte deste servizo. No caso de que o 
número de usuarios exceda o número de auriculares pódese valorar a reprodución 
convencional do son. 

5 Zona de xestión e préstamo para uso exclusivo do encargado de biblioteca que consta de 
ordenador, impresora e control sobre o canón de proxección. O préstamo faise de forma 
informatizada grazas ao programa Meiga. Ademais dos libros físicos a biblioteca  ofrece 
sete libros electrónicos durante quince días, renovables polo mesmo período. Creouse un 
tríptico para facilitar o seu uso e un documento de responsabilidade. 

6  Encerado para infantil e primeiro ciclo de primaria onde se pode intervir co permiso do 
profesorado. 

7 Mesa, seis cadeiras e dous sofás para os máis pequenos. 

8 Mobles ó longo de varias paredes para albergar os fondos clasificados segundo a CDU na 
parte de secundaria e por coleccións na parte da primaria. O alumnado pode facer uso dos 
fondos pero tamén debe devolvelos ó seu lugar no caso de non solicitar o préstamo.  

 

 


