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1. INFORMACIÓN CONTIDA

 Usuarios/as da Biblioteca
 Horario de apertura
 Ubicación e espazo
 Servizos da Biblioteca
 Normas sobre préstamos
 Retraso (ou perda) na devolución
 Acceso a Internet
 Normas...
 Enlaces de interese



  

2. USUARIOS/AS DA BIBLIOTECA

 A Biblioteca é un centro de recursos para o 
ensino e a aprendizaxe destinado á utilización 
por parte de todos os membros da 
comunidade escolar:

 Alumnado
 Profesorado
 Persoal non docente



  

3. HORARIO DA BIBLIOTECA ESCOLAR

 A Biblioteca permanece aberta:
– Pola mañá: de luns a venres, de 09:40 a 13:40.
– Pola noite: luns, de 18:55 a 20:25, e martes, de 
18:55 a 19:40.

 Está atendida por diferentes docentes de 
garda, ademais do profesorado encargado da 
xestión, catalogación e funcionamiento xeral 
da Biblioteca.



  

4. UBICACIÓN E ESPAZO DA BIBLIOTECA

 Está situada na planta segunda do Edificio B.
 Ten unha superficie aproximada de 100 m.
 O espazo está deseñado en diferentes zonas:

 Consulta e lectura
 Préstamo (e traballo de biblioteca)
 Puntos informáticos
 Traballos en equipo
 Xogos: xadrez...



  

5. SERVIZOS DA BIBLIOTECA

 Consulta do catálogo da BE a través da páxina web do IES.
 Préstamo na sala e domiciliario, durante 15 días prorrogables. 

As enciclopedias e dicionarios só serán consultables na sala.
 Lectura e consulta na sala.
 Páxina web: a BE difundirá as súas accións a partir da web.
 Formación de usuarios: ao comezo do primeiro trimestre os 

responsables da biblioteca dirixirán un conxunto de actividades 
dirixidas a conseguir usuarios autosuficientes no manexo dos 
recursos da biblioteca.

 Promoción da lectura a través de guías de lectura, 
bibliografías e outras actividades como exposicións, obradoiros 
de lectura etc.



  

6. NORMAS SOBRE PRÉSTAMOS

 A alta como usuario/a da Biblioteca farase co número de 
DNI, e estará vixente mentres a persoa pertenza á comunidade 
educativa do Centro.

 Prestaranse un máximo de 2 títulos durante 15 días.
 Poderanse renovar 2 veces máis (período máximo dun mes).
 Os vídeos, CDs e DVDs préstanse por espazo de 3 días.
 Os videoxogos só se prestan as fins de semana, e deben 

devolverse o luns sen falta.
 Os libros haillos que entregar sempre ao docente de garda, e 

non deixalos sobre a mesa.
 Ningún membro da comunidade educativa poderá sacar fondos 

sen comunicalo ao persoal da biblioteca.



  

7. RETRASO (ou perda) NA DEVOLUCIÓN

 No caso de retraso nos préstamos...
 Se é o primeiro retraso na devolución, non se lle 

volverá deixar outro durante un período igual ao 
do incumprimento na devolución.

 Nun segundo retraso, duplicaráselle o período 
descrito na sanción 1.

 Nun terceiro incumprimento dos prazos, 
retiraráselle a alta como usuario/a da biblioteca.

 En caso de perda ou deterioración, deberá 
repoñer o material prestado.



  

8. ACCESO A INTERNET

 Os postos informáticos da Biblioteca son para que o 
alumnado leve a cabo os seus traballos de aula e persoais.

 Cada posto terá como máximo dous usuarios, que deberán 
identificarse no caderno habilitado para iso.

 Non está permitido o uso de internet para:
 Acceso a páxinas de contido violento, racista,  

pornográfico, etc.
 Uso e instalación de programas e aplicacións que non 

sexan internet.
 Cambio de iconas, pantallas etc.
 Gravación de arquivos en disco duro.
 Participación no chat.
 Descarga ou acceso a xogos.



  

9. NORMAS...

 Todos os usuarios deberán comportarse con educación e 
respecto, de acordo coas normas de convivencia do IES.

 A biblioteca debe manterse limpa, cun uso correcto do 
mobiliario e dos recursos educativos.

 Os usuarios conservarán en bo estado os materiais que 
empreguen, evitando accións que os deterioren.

 Non está permitido falar alto.
 Non está permitido usar o móbil, nin reprodutores de 

imaxe ou son.
 Non está permido comer nin beber, nin introducir comida 

ou bebida.



  

10. ENLACES DE INTERESE

 Bibliotecas escolares de Galicia: 
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/

 Rede de Bibliotecas públicas de Galicia: 
http://rbgalicia.xunta.gal/


