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1. INTRODUCIÓN  

 

Segundo o DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, no Artigo 38. 

Bibliotecas escolares e lectura queda establecido que “Os centros docentes deberán incluír dentro 

do seu proxecto educativo un programa de centro de promoción da lectura (proxecto lector de 

centro) no que integren as actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das 

habilidades no uso, no tratamento e na produción da información, en apoio da adquisición das 

competencias clave. Este programa de centro será o referente para a elaboración dos plans anuais de 

lectura que se incluirán na programación xeral anual.  

Os centros docentes disporán dunha biblioteca escolar. Tomaranse as medidas organizativas 

necesarias para que a biblioteca escolar teña un funcionamento estable e sirva aos obxectivos do 

proxecto lector de centro. A biblioteca ten como obxectivos ser un centro de recursos e 

oportunidades para a lectura, a aprendizaxe e a información; un punto de encontro entre alumnado, 

profesorado e familias que facilite a comunicación, a creatividade, as aprendizaxes, a adquisición de 

competencias claves, as metodoloxías activas e o traballo colaborativo, e ademais que estimule os 

intercambios culturais no centro docente. 

Correspóndelle á dirección do centro docente a aprobación do programa de promoción da lectura, 

logo da proposta realizada polo claustro de profesorado. Procurarase a adecuada coordinación, de 

ser o caso, co proxecto de educación dixital do centro, de xeito que se reforce a adquisición das 

competencias para uso, tratamento e produción de información por parte do alumnado, e se 

aproveiten eficientemente os recursos ao dispor da comunidade educativa”. 

É por iso que todos os centros de niveis non universitario deberán establecer as medidas 

organizativas oportunas para poñer a disposición de alumnado e profesorado e, na medida do 

posible, do  resto da comunidade educativa, unha biblioteca escolar que favoreza o achegamento a 

libros informativos e de ficción, e a outros recursos informativos, en soporte impreso, audiovisual 

ou  electrónico; presentes na biblioteca ou dispoñibles a través de internet; relacionados cos  

contidos do currículo ou que poidan cubrir a variedade de intereses de lectura e de aprendizaxe.  

A biblioteca, concibida como un centro de recursos de lectura, información e aprendizaxe, deberá 

facilitar oportunidades de aprendizaxe diversas, e ocasións para o encontro entre os distintos 

membros da comunidade educativa en relación coa lectura, o acceso ao coñecemento e á 

investigación así como á cultura en xeral. 

Esta biblioteca deberá ser cada vez máis unha biblioteca inclusiva, que dea resposta ás necesidades 

de todo o alumnado no que atinxe á accesibilidade, os recursos dispoñibles a través da colección 

física ou virtual, os equipamentos e as actividades propostas. A biblioteca escolar inclusiva non 

pode conformarse con ter recursos dispoñibles para toda a comunidade educativa, tamén debe idear 

fórmulas para atraer e vincular ao alumnado que máis poida necesitar os instrumentos de acceso ao 

coñecemento ou que precise adaptacións acordes ás súas necesidades específicas de apoio educativo 

(NEAE). A localización da biblioteca no centro, a selección de materiais físicos ou dixitais para a 

colección, a sinalización, a distribución do mobiliario ou as propostas de actividades deben ter en 

conta estes principios. 
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O equipo directivo deberá tomar as medidas organizativas oportunas que garantan o correcto 

funcionamento deste servizo educativo. A biblioteca escolar é un instrumento imprescindible para o 

traballo por competencias e o desenvolvemento do currículo. Por esta razón, o equipo directivo, no 

exercicio das súas funcións, deberá promover que todo o profesorado contemple este recurso como 

un apoio para o exercicio das súas funcións docentes, e contribúa coa súa actuación directa ou 

indirecta, e na medida do posible, á súa existencia. A biblioteca escolar dos centros educativos é o 

resultado da corresponsabilidade da administración, das direccións dos centros, dos equipos 

docentes e das comunidades educativas no seu conxunto. 

 

2. OBXECTIVOS 

Obxectivos Xerais: 

 Dotar á Biblioteca de forma permanente dos recursos necesarios para o seu funcionamento. 

 Proporcionar un continuo apoio ao programa de ensino e aprendizaxe, apoiando os 

obxectivos dos Proxectos Educativo e Curricular de Centro, así como a Programación Xeral 

Anual. 

 Posibilitar un uso responsable da biblioteca por parte do alumnado. 

 Asegurar o acceso de toda a comunidade educativa aos  recursos e servizos de maneira 

segura. 

 Promover actividades propias da biblioteca, sempre que a situación sanitaria así o permita. 

Obxectivos Específicos: 

o Aproveitar os recursos dispoñibles para ampliar os coñecementos adquiridos na aula. 

o Respectar o clima dunha Biblioteca. 

o Incrementar o interese e o gusto pola literatura e a lectura como expresión de coñecemento e 

cultura. 

o Espertar a necesidade de elaborar as súas propias creacións literarias. 

o Deseñar follas informativas para difundir as  novas adquisicións e as actividades da 

biblioteca, de habelas, e publicalas nas distintas canles de información do instituto. 

o Establecer un horario de utilización da biblioteca  para desenvolver, mentres a situación 

sanitaria así o ditamine,  tarefas de estudo, préstamo e lectura libre. 

A existencia dunha biblioteca escolar, organizada e dinamizada, facilita: 

– Apoio aos procesos de ensinanza e de aprendizaxe. 

–  Aprendizaxe autónoma. 

–  Tratamento da lectura comprensiva en todas as áreas curriculares. 

– Desenvolvemento de habilidades e de competencias básicas. 

–  Achegamento aos distintos soportes e formatos nos que se transmite a información: 

alfabetización múltiple. 

–  Educación para a competencia informacional: para o uso, tratamento e produción da 
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información. 

–  Creación e consolidación de hábitos de lectura e de escritura. 

–  Acceso igualitario aos recursos culturais que permita a situación sanitaria. 

–  Apoio ao alumnado con necesidades educativas específicas. 

 

3. ACTUACIÓNS PARA O CURSO ACTUAL 

Ao longo do presente curso preténdense realizar as seguintes actividades: 

 Adxudicar un nº de usuario a todo o alumnado e profesorado de nova incorporación ao 

centro, elaborando listaxes por grupos (consulta do nº correspondente nos taboleiros de 

todas as aulas do alumnado de nova incorporación). 

 Continuar a catalogar os fondos bibliográficos existentes na biblioteca do centro, incluíndo 

as etiquetas. Estase a empregar o programa Meiga. 

 Facer o mesmo do apartado anterior coas novas adquisicións: libros, bandas deseñadas... 

 Publicar o formulario de solicitude de préstamo así como o de adquisición de libros. 

 Pedidos de material. 

 Dar a coñecer o funcionamento da biblioteca e a súa normativa. 

 Colaboración co responsable de actividades extraescolares en todas aquelas celebracións que 

teñan  lugar ao longo do curso escolar, no caso de habelas. 

 Por outra banda, consideramos necesario dinamizar a biblioteca para que se converta nun 

ente vivo ó servizo da comunidade educativa. Entre as actividades de dinamización estarían: 

 Fomento da lectura: consideramos imprescindible a implicación de todo o 

profesorado desde as distintas áreas e materias do currículo. Neste sentido,  as 

disposicións que regulan o Proxecto Lector estenden a competencia de animación á 

lectura a todo o profesorado. 

Actividades Puntuais que se pretenden levar a cabo 

 Día da Biblioteca (24/10). Exposición daqueles exemplares máis curiosos, os de adquisición 

recente, os máis vellos... 

 Samaín (31/10). Para a celebración desta festa pagá de orixe celta, contaremos cunha sesión 

de contacontos, con ambientación axeitada, de ser posible e co aforo permitido. 

 Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller ou Día Internacional da Non 

Violencia de xénero (25/11). Xuntamente co Departamento de Normalización Lingûística e 

o equipo de Mediación do IES, tentaremos levar a cabo un concurso para a creación, por 

parte do alumnado, de poemas ou pequenos contos baseados nos contos tradicionais aos que 

se lle cambie o final.  

 Dado que no ano 2021 terán lugar varios centenarios, idearemos actividades para lembrar  

autores da literatura clásica. 
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 Día escolar da Non Violencia e da Paz (30/01): elaboraremos carteis para a porta da 

biblioteca co decálogo para vivir en paz e con frases de Gandhi que leven ao alumnado á 

reflexión.  

 Día Internacional da Muller (8/03): xuntamente co Departamento de Normalización   

Lingüística e o equipo de Mediación do IES, gustaríanos facer algún tipo de concurso e/ou 

exposición. 

 Día da poesía (21/03): se a situación sanitaria o permite, levaremos a cabo a actividade 

“Poesía para levar”. Así, aproveitando os recursos da biblioteca, seleccionaremos poemas de 

temática diversa, darémoslles o formato de ofertas e colgarémolos polo centro para que eles as 

poidan arrincar e levar. 

 Día do libro (23/04): coa colaboración do alumnado e do profesorado, intentaremos realizar 

unha exposición que teña que ver co libro ou coa lectura. 

 Día das Letras Galegas (17/05): colaboraremos co Departamento de Lingua Galega nas 

actividades deste día: exposición dos carteis sobre o autor/a homenaxeado/a, exposición da súa 

produción e actividade informativa sobre o mesmo, na que os alumnos deban buscar os datos 

requiridos nos murais expostos, na biblioteca e en Internet. 

 

4. TIPO DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO: 

 

A) LOCALIZACIÓN: a biblioteca está situada na planta baixa do Centro. Está provista de: 

- nove mesas con capacidade para uns corenta e cinco alumnos/as aproximadamente pero, para este 

curso 2020-2021 a distribución a 1,5m de distancia entre o alumnado impide que todas as mesas 

estean ocupadas, facendo que o aforo total da sala sexa de 23 alumnos/as 

- vinte e oito armarios, cada armario subdivídese en parte superior e parte inferior, nos que están 

distribuídos os volumes segundo as materias seguindo a Clasificación Decimal Universal (CDU).  

Sitúanse no mesmo espazo:  

- a sala de consulta, a sala de préstamo e a de lectura ou estudo  

- eliminouse o espazo dotado con catro puffs e catro cadeiras baixas de material sintético negra para 

crear momentos de relax, de comunicación e de lectura. O dito conxunto foi trasladado á zona de 

acceso do Salón de actos.  

- ampliouse a oferta de ordenadores, dos nove computadores que prestaban servizo,  un para xestión 

da biblioteca e os demais con acceso a Internet como oferta de biblioteca para consultar 

información por parte, fundamentalmente, do alumnado, pasouse a quince computadores: un para 

xestión da biblioteca de uso exclusivo da encargada de biblioteca e os catorce restantes para uso do 

alumnado unicamente cando acudan co profesor/a da materia que precise utilizalos como 

ferramenta informática. 

- a carón do computador para xestión da biblioteca hai unha impresora e tamén un par de 

altofalantes.  

Ademais do material mencionado anteriormente, a biblioteca do IES Xesús Ferro Couselo conta cun 

encerado, cunha pantalla de proxección, cun canón e tamén cuns armarios que conteñen figuras de  
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papiroflexia creadas por unha profesora de matemáticas xuntamente cun un grupo de alumnos/as ou 

creación individual da dita profesora. 

 

B) A ORGANIZACIÓN da xestión documental realízase dunha maneira  sistemática, catalogando 

os fondos segundo técnicas documentais normalizadas e clasificándoas por materias seguindo a 

(CDU). 

*  Fondo bibliotecario 

I. Os recursos materiais que forman parte da colección da Biblioteca son os seguintes: 

Obras de referencia e/ou consulta: dicionarios, enciclopedias, atlas en diversos formatos 

(papel, CDRom ), organizados por materias. 

Na Biblioteca, consideramos imprescindible aumentar e actualizar os fondos documentais. 

*  Fondo de lectura: 

1. Obras literarias ordenadas alfabeticamente segundo o primeiro apelido do autor(tres 

primeira letras en maiúscula). As ditas obras literarias non se clasifican por xéneros 

literarios.  

2. Coleccións organizadas por materia segundo a CDU 

 

*  Hemeroteca: 

A. Publicacións periódicas,  algunha publicación de institucións da nosa cidade, revistas de 

divulgación científica, literaria e de cultura en xeral. 

*  Mediateca: 

a) Vídeos, DVD, CD-ROM, etc 

Na Mediateca, convén ampliar as coleccións de vídeos didácticos, de Enciclopedias en CD ROM e 

de películas en DVD.  

 

En resumo, os recursos da biblioteca nestes tres ámbitos  resultan claramente insuficientes para que 

a comunidade educativa poida atopar toda a información que necesite e que conduza a favorecer a 

súa afección lectora. Eses recursos proceden basicamente das adquisicións realizadas polo Centro 

con recursos económicos propios ou subvencionados e de doazóns.  

A política de adquisición de publicacións realízase en función das propias necesidades da 

Biblioteca, dos departamentos didácticos e do alumnado. Os departamentos proporán os títulos para 

adquirir atendendo fundamentalmente ás necesidades dos alumnos/as. O alumnado poderá 

igualmente propoñer adquisicións, enchendo o formulario de compra  correspondente, do mesmo 

xeito que o resto dos membros da comunidade educativa. As ditas propostas presentásense á 

Secretaría do instituto. 

En canto ao orzamento da biblioteca, dicir que esta conta cunha partida específica que pode ser 

ampliada no caso de resultar insuficiente nun momento dado. 
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Os gastos son moi diversos:  gastos en investimento por compra de libros e outros documentos e 

mobiliario que se procura que se realicen unha vez, e os gastos de funcionamento (reposición de 

documentos deteriorados, material funxible, organización de actividades de dinamización, 

mantemento do equipo informático e audiovisual, telecomunicacións, etc.) que son repetitivos e 

derívanse do propio funcionamento da biblioteca.  

C) NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA: 

Normas de comportamento xeral: 

1. Non se pode falar alto nin molestar ás persoas que están lendo e/ou estudando. 

2. Está prohibido comer ou beber na biblioteca.  

3. Nos recreos débese acceder á biblioteca unicamente pola porta exterior. (Acceso polo patio) 

4. Non se poden utilizar móbiles nin aparatos electrónicos de ningún tipo.  

 

Uso do material da biblioteca: 

1.- Ordenadores: 

 Este ano, os ordenadores serán utilizados polo alumnado única e exclusivamente cando 

teñan clase de informática. Hai catorce ordenadores en total. 

2.- Revistas, cómics, dicionarios... da zona de lectura informal: 

- Mentres dure esta situación sanitaria non se pode acceder a este tipo de material nin se pode sacar 

da biblioteca. 

 

Fondos da biblioteca 

1. O alumnado non poderá coller os libros nos andeis. 

2. A única opción para levar libros en préstamo, será facendo unha solicitude previa depositada 

na caixa de correo disposta para tal fin, ou, de ser posible, facer unha ringleira para solicitar 

o(s) exemplar(es) ante a profesora responsable. 

 

D) FUNCIÓNS:  

* Funcións do/a profesor/a Encargada da Biblioteca: 

 Elaborar a Programación da Biblioteca escolar así como a Memoria de cada curso escolar. 

 Colaborar no deseño e posta en práctica do Proxecto lector de centro , coordinándoo, se é o 

caso. 

 Informar ao Claustro das posibles actividades da biblioteca e integrar as súas suxestións. 

 Organizar, clasificar e catalogar os fondos. 

 Difundir os fondos e as actividades da biblioteca entre todos os membros da comunidade 

educativa e canalizar as súas demandas. 

 Definir a política  de préstamo e atender o servizo. 
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A profesora encargada da coordinación da biblioteca, por cuarto ano consecutivo, é Pilar 

Fernández Domínguez, do Departamento de Francés, cunha dedicación horaria de dúas sesións 

lectivas semanais e as complementarias reflectidas na garda de recreo diaria de luns a venres. 

 

 
 

 
LUNS 

 
MARTES 

 
MÉRCORES 

 
XOVES 

 
VENRES 

8:30-9:20      

9:20 -10:10               

10:10-11:00      

G. RECREO PILAR PILAR PILAR PILAR PILAR 

11:35-12:25  Xestión Biblio (Pilar) Xestión Biblio (Pilar)   

12:25-13:15      

13:15-14:10      

 

Profesores/as xefes dos  Departamentos: 

a) Permanecer en contacto coa persoa Encargada da Biblioteca para determinar os libros das 

súas respectivas materias que poidan ser prestados ou consultados. 

b) Informar á Encargada da adquisición de novos exemplares destinados á biblioteca. 

c) Colaborar coa Encargada no control dos libros das súas respectivas materias. 

 

E) PRÉSTAMOS:  

Os criterios da política de préstamos da biblioteca do centro son: 

1. Difusión do fondo bibliográfico. A finalidade última da biblioteca escolar é motivar á lectura, 

comunicando ao alumnado as últimas adquisicións. 

2. Limitación selectiva. Exclúense do préstamo: 

- Obras básicas de referencia 

- Fondo antigo e precioso 

3. Tipos de lectores: 

Distínguese entre alumnos de diferentes niveis, profesorado, persoal non docente, familias. 

4. Condicións do préstamo para a casa: 

 Cada usuario/a con carné de biblioteca ou nº de usuario poderá coller ata un máximo de tres 

libros ao mesmo tempo. 

 O prazo de préstamo será de quince días e poderase renovar unha soa vez. En caso de que 

sexa un libro de lectura obrigatoria só se poderá renovar cando non fose solicitado en 

reserva por outro/a usuario/a, para evitar que os materiais queden estancados e non circulen. 
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 Do mesmo xeito, durante os períodos de vacacións pódese alongar a duración do empréstito.  

 Cada usuario responsabilizarase de devolver o libro(s) polas canles establecidas segundo o 

protocolo COVID-19. De non seguir este procedemento non contará como devolto. 

 A reserva de libros/documentos  é un servizo complementario do  préstamo e consiste en 

apartar un documento que foi reservado por un usuario/a no momento en que é devolto á 

biblioteca. Pódense reservar dous documentos como máximo por cada usuario/a. 

 Toda persoa que non devolva ou renove o libro ou material prestado no prazo establecido 

pasará a formar parte da lista de morosos, e non poderá acceder ao servizo de préstamo. 

 O atraso na devolución dos documentos sobre a data límite estipulada suporá para o 

moroso/a a suspensión da condición de usuario/a do servizo de préstamo a razón de tres días 

por cada día natural de atraso na devolución dun documento (excepto causa debidamente 

xustificada). 

 Para evitar as perdas de documentos, conciénciase aos usuarios/as da necesidade de coidar o 

material da biblioteca. Nos casos de deterioro leve é mellor pedir aos alumnos que o 

comuniquen á biblioteca e non tenten arranxalo pola súa conta. Cando se produza un 

deterioro serio ou unha perda, é necesario que o usuario/a repoña o documento ou abone a 

contía derivada da compra dun exemplar da mesma obra. 

 

 5.  HORARIO PREVISTO 

O servizo de empréstito e/ou devolución de exemplares do fondo bibliotecario  é de 11h00 a 11h30 

de luns a venres, encargándose a profesora de garda  de recreo de manter a orde na mesma e o 

respecto das medidas hixiénico-sanitarias. Durante este curso lectivo o espazo da biblioteca non 

pode ofrecer un horario continuado durante toda a xornada lectiva nin sequera con previa reserva, 

dadas as circunstancias.  

Compartindo espazo coa sala de lectura/préstamo e/ou estudo dotouse, para este curso, dunha zona 

habilitada como aula de informática con 14 ordenadores para o alumnado. Hai unhas horas fixas 

establecidas para certas materias pero, no caso de que estea baleira poderá ser solicitada 

previamente polos docentes que queiran facer uso dese recurso educativo-tecnolóxico. 
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6.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE AO COVID-19 

  

*Distribución de mesas e cadeiras a utilizar mentres dure a situación de pandemia por COVID-19 

Segundo a Cláusula específica COVID-19 – Curso 2020-2021 que figura nas Instrucións do 1 de setembro de 

2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e o funcionamento 

das Bibliotecas Escolares, durante o curso 2020-2021, nos centros docentes de niveis non universitarios, de 

titularidade da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a biblioteca escolar debe 

seguir sendo, na medida do posible, o espazo de referencia para a lectura, a información e as aprendizaxes, 

beneficiando así a toda a comunidade educativa e ofrecendo oportunidades diversas de acceso a información 

relevante. O seu funcionamento supeditarase, en todo caso, ás pautas ditadas pola Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional para o conxunto do noso centro educativo. 

Desde a biblioteca planificaranse os distintos escenarios que se poidan dar ao longo do curso, adaptando as 

condicións do préstamo, as actividades a realizar dentro da biblioteca ou o posible cese das mesmas de 

maneira presencial, as medidas hixiénicas imprescindibles e outros.  

Sendo a biblioteca un espazo común, tentarase lograr un uso seguro do mesmo e daquela, teranse en conta, 

mentres dure a situación excepcional por razóns sanitarias, as seguintes medidas: 

1 Instruír os usuarios na concienciación das medidas referentes a: 

a) acceso á biblioteca: durante a sesión de recreo diario, o alumnado accederá pola porta do patio que 

permanecerá aberta para evitar que a toquen, sempre que a climatoloxía o permita, e dirixiranse, 

dende o fondo, á dereita (ver gráfico).  

b) obrigatoriedade do uso de máscara en todo momento, pertinentemente colocada. 

c) dispoñibilidade de dispensadores de solución hidroalcohólica ou xabón antiséptico a carón da 

porta de entrada, para ser utilizados tanto cando o usuario accede ao espazo como ao abandonalo. 

d) atención ás sinalizacións necesarias: frechas de entrada, de dirección e de saída, indicadores dos 

postos de traballo que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se 

optimicen os recursos 

e) responsabilidade de cada usuario na hixienización do posto ocupado, mesa e cadeira,  ao remate da 

sesión cos produtos de desinfeccións postos á súa disposición. 
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f) o aforo permitido durante a sesión de recreo é de 23 alumnos/as. Estas/estes deberán permanecer 

sentados nos seus postos e non poderán tocar os libros nos andeis. Cando precisen algún material 

deberán solicitárllelo á profesora responsable levantando a man e, se as medidas sanitarias e físicas 

o fan posible, será atendida a petición. 

g) non se poderá acceder aos ordenadores da biblioteca durante o recreo dado que estes se converten 

en material informático para distintas clases e grupos. 

h) non se contará con alumnado colaborador, debido á situación que vivimos, durante o presente 

curso. 

i) Ventilación do espazo coa maior frecuencia posible. 

2 No referente ao préstamo de libros: 

 Contemplamos dous escenarios posibles: 

a) que o aforo da biblioteca permita a entrada, en fila e co distanciamento de seguridade 

establecido (mínimo 1,5 metros), de alumnado que precise un libro en préstamo. Neste 

caso, a fila formaríase polo corredor que queda xusto fronte á porta de entrada polo patio. 

b) que a biblioteca conte co aforo completo. Daquela, o alumnado interesado nun libro en 

préstamo, solicitará o material cubrindo unha ficha (modelo proporcionado dende a 

Biblioteca que se poderá descargar ou, no seu defecto, modelo semellante feito polo 

alumnado) e que poderá deixar nunha caixa de correos colocada no exterior a carón da 

porta de entrada á biblioteca, entrada polo patio. Neste caso, a entrega do material 

solicitado farase seguindo a canle máis rápida e segura. 

3     Para a devolución de libros:  

 A devolución será na propia biblioteca, seguindo as medidas de seguridade necesarias, en 

caixas separadas por niveis nas que o alumno/a deberá depositar o exemplar prestado antes 

de finalizar o prazo indicado so pena de ser sancionado/a de non acatar ese prazo. 

 Os materiais devoltos deberán permanecer en caixas identificadas e illadas, a efectos de 

prevención, durante o  prazo que as autoridades sanitarias, educativas e do ámbito 

bibliotecario estipulen en cada momento, 4 horas mínimo no momento da publicación das 

instrucións do 1 de setembro ás que se fan referencia no encabezamento deste protocolo de 

actuación.  

4       Atención ao profesorado e persoal non docente do centro educativo 

A persoa encargada da biblioteca poderá establecer un horario de atención para profesorado, co fin de 

apoiar e orientar actividades de procura de información e de selección de recursos documentais para o 

tratamento dos contidos curriculares. Concretarase o medio máis axeitado para estes apoios (correo 

electrónico ou outro). 

 

Todas estas medidas estarán en vigor mentres dure esta situación de excepcionalidade, ou poderán ir 

cambiando segundo evolucione a dita situación. 
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Responsable da Biblioteca do IES Xesús Ferro Couselo. 

MESA PROFESOR/A  E 

ENCARGADA DE BIBLIO 
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