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Guía para as familias

1 Presentación da nosa biblioteca
A biblioteca escolar do IES Lamas de Castelo está integrada no Plan de Mellora de Bibliotecas 
Escolares (PLAMBE) dende o curso 2008-09. Actualmente, conta cun equipo estable de dúas 
profesoras (LG e LF) con dedicación horaria. 

Os fondos desta biblioteca están situados na súa meirande parte na propia biblioteca; pero debido á 
falta de espazo para centralizalos todos nela, están tamén presentes en aulas e departamentos. 
Actualmente, e tendo en conta que non están catalogados o 100% dos volumes dos fondos da nosa 
biblioteca, contamos con 10114 rexistros. Dentro dos fondos que si están catalogados e 
informatizados no Proxecto Meiga case na súa totalidade,  son as seccións que máis uso rexistran a 
nivel de préstamos, é dicir, as linguas: sección 82 (literaturas galega, castelá, francesa e inglesa) e a 
banda deseñada; e en menor medida, a 81 (linguas).  Pouco a pouco imos avanzando e completando
as catalogacións dos outros materiais.

Hai 4 ordenadores de mesa máis un portátil a disposición do alumnado, con conexión á Internet.

1.1. Horario
Estamos dispoñibles para atención de alumnado e profesorado nos recreos, de 11:10 a 11:40. 
Ademais, a biblioteca permanecerá aberta durante as horas de garda dos membros do equipo e en 
todas horas que nos sexan posibles para atención de profesorado, PAS e outros membros da 
comunidade escolar (Martes e Xoves de 10:20 a 11:10; Mércores de 11:40 a 12:30)



BIBLIOTECA ESCOLAR
IES LAMAS DE CASTELO

Lamas de Castelo, s/n. 15293 – CARNOTA
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/68
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=CED034

“Todos os membros da comunidade escolar poden ser usuarios desta biblioteca. [...] Asignarase un 
número de carné e usuario a todo o alumnado, profesorado e PAS do centro. Dito número conservarase 
mentres se forme parte desta comunidade.”

Cada curso, asignamos números de carné de usuario a todos os novos membros da comunidade 
escolar. Esa conta de usuario é a que permite realizar os préstamos e serve ao mesmo tempo para 
contabilizar non só o número, senón o tipo de materiais levados, a efectos estatísticos.

Préstamo ás familias: pódese levar materiais en préstamo 

a) na conta das alumnas e alumnos, dentro do seu número de carné persoal, ou ben

b) solicitando unha apertura de conta e carné persoal ao nome dun dos pais do alumnado. Neste
caso, cómpre falar coa coordinadora da Biblioteca Escolar.

O material dispoñible ao préstamo inclúe: libros, banda deseñada, revistas, material audiovisual 
(CD, DVD, CD-Rom) e lápis de memoria USB. Non se prestan os libros que están marcados cun 
punto vermello (de consulta en sala), a non ser que algún profesor o pida expresamente.

Condicións do préstamo:
• O máximo é de tres volumes por préstamo. Ampliable excepcionalmente para aqueles 

usuarios asiduos e responsables que o precisen.
• Materiais textuais (libro, revista ou banda deseñada): durante 15 días. Se alguén necesita 

ampliar o prazo, pode renovalo outros quince días, (sempre que non haxa demanda dese 
mesmo material) ou esperar, no caso de que estea prestado. 

• Materiais audiovisuais (CD, DVD, CD-Rom): 3 días.
• Memorias extraíbles (lápis USB): para copia, salvagarda e/ ou traslado de datos, 1 único día.

Rexistrarase no caderno de préstamos.
• Pódense levar materiais textuais e audiovisuais durante as vacacións. Se estas son 

superiores a 15 días, devolveranse os libros o primeiro día de volta á actividade lectiva.
Importante: 

• Atrasos na devolución: pasado o prazo de entrega, avisarase ao usuario para que o faga 
coa maior brevidade, a través dos membros do equipo de biblioteca e do titor/a, no caso do 
alumnado.

• Deterioro do material: todo o material emprestado deberá devolverse en bo estado, sendo 
comprobado polas persoas encargadas do préstamo na biblioteca. En caso contrario, débese 
restituír por un material igual ou de características semellantes.

• De reincidir nestes comportamentos contrarios ao bo funcionamento da biblioteca escolar, o 
usuario poderá perder temporalmente o dereito ao préstamo.
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1.2. Como buscar fondos e coñecer o noso catálogo na Internet
O proxecto MEIGA, facilitado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria é o programa co que están informatizadas a maioría das bibliotecas 
públicas municipais galegas, e tamén de todas as bibliotecas escolares. Entre todas 
elas fórmase unha rede dixital na que se pode buscar, localizar e incluso solicitar en 
préstamo material dos fondos de calquera delas.  Todos os fondos catalogados na 
nosa biblioteca escolar son subidos diariamente a esta rede, o que permite atopalos 

na Internet.

A dirección da nosa páxina nesta rede é a seguinte:

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=CED034

Para buscar tamén a páxina, pódese acceder a ela dende o blog de Bibliotecas Escolares, 
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/, buscar a sección “Proxecto Meiga” (na columna lateral, 
dereita) e pinchar na ligazón “OPAC Meiga”. Definimos a busca nos campos “grupos” (centros de 
ensino); provincia e concello. 

Web de Bibliotecas
Escolares

Tamén se pode acceder ao acceso presente na páxina web do noso centro, na sección da biblioteca:

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/68 

Velaquí unha imaxe da páxina:

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=CED034
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo/taxonomy/term/68
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/
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1.3. Como localizar materiais na nosa web de OPAC Meiga
Na nosa páxina web da biblioteca en OPAC Meiga, interesan os campos que aparecen arriba á 
esquerda

Aparte das buscas por
autor e título (ollo!, sen

artigos!), interesa sobre
todo o campo “materia”, no
que se poden especificar
os temas que nos
interesen. Unha vez
localizado o material (libro, CD, DVD, etc...), se se fai clic no título, accederase á unha información 
máis detallada, e os temas aos que se asocia o título. 

Tamén poderase ver se ese título se pode levar en préstamo ou non (libros de consulta en sala), ou 
mesmo se o material está libre, reservado (en lista de espera) ou xa emprestado.

Carnota, 25 de setembro de 2017

Saúdos cordiais e boas lecturas!
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