
BIBLIOTECA 
EOI DA CORUÑA

NORMAS XERAIS

• O uso da biblioteca está destinado a alumnos e profesores desta EOI, persoal de administración e servizos  
desta EOI e socios de AEXA.

• Prégase o máximo silencio mentres se estea na biblioteca. Debe evitarse calquera actividade que perturbe a  
lectura e o estudo, especialmente o uso de teléfonos móbiles.

• O horario de apertura da sala de consulta desta biblioteca será o mesmo que o horario de apertura do centro  
en período lectivo.

• O horario de empréstito restrínxese exclusivamente ao que figura na porta de entrada.

• Os usuarios deberán facer un bo uso dos recursos, equipamentos e instalacións que ofrece a biblioteca.

• Todos os materiais bibliográficos e material non librario (audiovisuais) son obxecto de préstamo, pero algúns  
materiais poderán ser excluídos do préstamo ou sometidos a un réxime de préstamo restrinxido.

• De forma xeral quedarán excluídos do préstamo a domicilio (aínda que se permite a consulta na sala) obras  
de referencia: enciclopedias, dicionarios, bibliografías, etc.

CONDICIÓN DE USUARIO DO SERVIZO DE PRÉSTAMO

• O servizo de préstamo da Biblioteca da EOI da Coruña ofrécese á comunidade educativa e a aquelas persoas 
autorizadas.  A  súa  finalidade  é  maximizar  o  uso  das  coleccións  bibliográficas  da  EOI,  permitindo que  os  
usuarios da biblioteca poidan ter os documentos durante un tempo limitado.

• Poderá ter a condición de usuario do servizo de préstamo da Biblioteca da EOI calquera persoa que sexa  
membro da nosa comunidade educativa: profesores con destino nesta EOI, alumnos que estean matriculados 
nalgún dos idiomas que se imparten nesta EOI, persoal de administración e servizos en activo neste centro,  
socios de AEXA-EOI co carné actualizado, alumnos libres que teñen formalizada a matrícula para o presente  
curso, e aquelas persoas autorizadas en virtude de convenios asinados coa EOI.

• As autorizacións, logo de solicitude razoada, serán temporais e expedidas polo xefe do servizo de acordo cos  
criterios que estableza o regulamento do servizo.

OBTENCION E RENOVACION DO CARNET DE USUARIO

• O usuario deberá presentar a seguinte documentación:
o Alumnos: carnet de alumno correspondente ao presente curso.
o Ex-alumnos: carnet actualizado de AEXA-EOI ou xustificante de ter aboado as cotas deste curso.
o Profesores e persoal non docente: copia do destino.
o Persoas autorizadas: copia da autorización expedida pola coordinadora do servizo.



• A validez do carnet de usuario da biblioteca expirará o 30 de xuño de cada curso académido, de xeito que 
para o seguinte curso o usuario deberá facer a renovación do carné, presentando a documentación esixida en  
cada caso.

CONSULTA DO CATÁLOGO DA BIBLIOTECA

Os usuarios poden consultar o catálogo da biblioteca desde calquera ordenador:
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/   A Coruña  Centros de Ensino  EOI  de A Coruña  entrar  na⇒ ⇒ ⇒ ⇒  
biblioteca. 

Ademáis de facer búsquedas por materias (búsqueda avanzada) podemos saber se un libro está dispoñible ou  
non. Nos ordenadores da bilioteca atoparedes un atallo ó catálogo OPACMEIGA no escritorio.

FORMALIZACIÓN DO PRÉSTAMO

• O préstamo formalizarase mediante a presentación do carné de usuario da Biblioteca da EOI da Coruña.

• Os usuarios poderán retirar un máximo de dúas obras por un prazo de 15 días naturais. Soamente unha das 
obras poderá ser material audiovisual. Antes do vencemento o usuario poderá prorrogar o préstamo por outros 
15 días naturais, logo de formalizar a prórroga na biblioteca da EOI. Non está permitido facer unha segunda 
renovación, polo que o prazo de tempo máximo que se pode prestar unha obra é de 30 dias naturais.

• O préstamo de material a domicilio finalizará o 15 de maio de cada ano. Todo o material prestado deberá ser 
devolto antes do 31 de maio de cada curso.

• O horario de préstamo de material será publicado ao comezo de cada curso. Soamente nese horario se 
poderá efectuar a petición e/ou devolución de material. Se non houbera ningún profesor atendendo o servizo 
de préstamos e devolucións poderanse deixar os materiais no buzón que se atopa á entrada da biblioteca.

•  Non se poderán efectuar préstamos de material entre clase e clase, polo que se prega ao alumnado que 
quera levar materiais para a casa o faga coa suficiente antelación para non interferir no tempo adicado ao  
cambio de clase dos profesores.

• Nos períodos de vacacións cando non hai servizo de empréstito e nalgún outro día que se suspenda o 
servizo  por  causas  alleas  á  vontade  dos  usuarios,  os  libros  emprestados  ou  renovados  non  terán  que 
devolverse ata o primeiro día con servizo de empréstito.

•  O incumprimento  dos  prazos  de  devolución  é  motivo  de  suspensión  do dereito  de  uso do servizo  de  
empréstito por un período equivalente ao tempo sobrepasado. Se o tempo de demora sobrepasa trinta días,  
retírarase o carné durante o resto do curso.

• O titular do carnet é responsable dos materiais que leva en empréstito. Se o material resulta danado ou  
perdido, o usuario é responsable da súa reparación, reposición ou pago do seu valor actual no mercado, non 
podendo facer uso do servizo do préstamo mentres non resolva o problema.

Coordinación TIC  e Biblioteca


